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Veel belangstelling bU opening
lxcnn Ar,snns

BADHOEVEDORP - Ga-
lerie Kunst 2001 verkoopt
tot 22 december 2013 'Be-

taalbare Kunst'. De scherp
geprijsde, kwalitatief uit-
stekende kunstvoorwerpen
vlogen na de opening van
de expositie over de toon-
bank.

Interim-voorzitter Ton van
Rooijen opende zondag 24
november de expositie. Hij
memoreerde dat de galerie
dankzij de wijwilligers al 27
jaar bestaat en elke zes weken
in staat is een nieuwe tentoon-
stelling te organiseren. 'De

kunst die we nu presenteren is
zo divers dat we deze keer
geen creatieve naam hebben
bedacht. Maar liefst acht kun-
stenaars doen mee, waaryan
twee uit Badhoevedorp, name-
liik Anneke de Rond met zil-

De kunstvoorwerpen vinden
gretig aftrek bij de opening
van de expositie. (Foto: pr)

veren sieraden en Wil Zeeman
- Croon met realistische schil-
derijen in olieverfop doek.
Het doel van'Betaalbare
Kunst'is volgens van Rooijen nen.
mensen enthousiast te maken Galerie Kunst 2001, Dorps-
voor een echt kunstwerk als huis Snelliuslaan 35. Badhoe-
decembercadeau.'Veel origi- vedorp. Openingstijden: vrij-
neler dan een cadeau uit de dag, zaterdag en zondag van
Bijenkorf.'De werken zijn zo 13 tot 17 uur kl. 020-
uitgekozen en geprijsd dat ie- 6596693.
dere bezoeker zijn of haar hart www.galeriekunst20ll.nl

\íi t teve q ktto d 2V- l1*2o++

kan ophalen met een geschenk
in allerlei variaties: schilderij-
en, sieraden, objecten in stof,
de tassen van Toos: bijzondere
ontwerpen in ongebruikelij k
materiaal, lampen en bronzen
dierfiguren. Van Rooijen had
een lovend woord voor de in-
richters van de tentoonstel-
ling, John Striegel en René
Smaling, die van het gevari-
eerde aanbod een prachtige
geheel hadden gemaakt. De
interim-voorzitter woeg dnn-
gend om zowel nieuwe wij-
willigers (gastheer of gast-
wouw) en nieuwe wienden
van Kunst 2001 die met hun
donatie de galerie willen steu-


