
'Rietveld school art by night'
BADHOEVEDORP - De

afgelopen weken staat de
Rietveldschool tot de nok
toe vol met kunst. Onder lei-
ding van Jaap Velserboer en
Willem Bakkum hebben alle
groepen'kunst' gemaakt
veelal in drie dimensies.
'School art' waaraan alleen
nog de laatste likjes verf
ontbreken.

In de groepen wordt gepraat

over'de school ' .  over Gerri t
Rietveld, over zijn stoel en de
mogelijkheid zelf een stoel te
ontwerDen. Maar er werd ook
gepraat over het dorp. Er
komt zelfs iemand van de
Badhoevedorpse verhalenta-
fel vertellen over de beteke-
nis en een kijkje achter de
schermen van Schiphol, maar
ook over het straatleven van
vroeger en de toen nog be-
staande winkelt jes. In de
groepen 7 wordt verhaald
over de oorlogsti jd in Bad-
noeveoorp.
De kunstzinnige invul l ing van
het thema: 'Als ik aan Bad-
hoevedorP denk dan zie ik.. . '
wordt begeleid door een tien-
tal regionale kunstenaars op
7 februari. Het werk van de

Een paat van de kinderen werken in opperste concenftatie onder

leiding van textiel-kunstenares Minke Mensing. (Foto; Bert Messe-

Iink)
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van de veil ing gaat naar de
kinderboerderij.
Er komt ook nog een jubile-
umboek waarin voorbereidin-
gen en de maniÍestatie met
foto's van Bert Messelink ziin
vereeuwigd.
Voor meer informatie de Riet-
veldcourant:
www. rietvel d sc h oo l. n I
www.G alerieku n st2o01 . n I

kinderen zal na de kunstroute
van 20 februari ook op vri j-
dag, zaterdag en zondag van
13.00-17.00 uur  in  Galer ie
Kunst 2001 te bewonderen
bli jven.

ledereen is uitgenodigd te ko-
men meegenieten van de
manifestatie'Rietveld school
art by night op 2,P februari

van 18.30-20.30 uur. De
speelplaats wordt omgeto-
verd tot een kijkparadijs, een
kunstroute leidt langs alle
klassen, het schoolplein, het
dorpshuis en Galerie Kunst
2001.
Tijdens de manifestatie kan
iedereen een bod doen op
een of meerdere groeps-
kunstwerken. De opbrengst


