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Laatste Kidz&Kunzt in'oude'

Rieneldschool luistert aandachtig naar AnkeGroep 7 van de Rieneldschool luistert aandachtig naar Anke
Labrie. (Foto: pr)

BADHOEVEDORP - In Galerie Kunst 2001 was kunste-
naarAnke Labrie de hekkensluiter die bij Kidz&Kunzt
in gesprek kon gaan met groep 7 van de Gerrit Rietveld-
school. Ze sprak met de kinderen over haar schilderijen
en over zichzelf en haar opleiding.

Demiddagvanwijdag l8
maart was bijzonder omdat het
de allerlaatste keer was dat
Kidz&Kunzt een groep basis-
schoolkinderen te gast had in
de'oude' Galerie Kunst 2001.
Gelukkig niet écht de allerlaat-
ste bijeenkomst, want in april
zal Galerie Kunst 2001 verhui-
zen naar het nieuwe Dorpshuis
waar de galerie een prominente
plek krijgt naast de ingang van
het gebouw. Daar worden deze
succesvolle bijeenkomsten tus-
sen kinderen en kunstenaars
voortgezet. Kunstenaar Anke
Labrie liet de kinderen eerst
zelf een rondje door de ruimte
lopen om haar schilderijen op
zich in te laten werken. De kin-
deren vonden zowel de kleuren
als de vormen van Anke's werk
erg aansprekend. Dus toen de
kinderen erna echt met de
schilderes in gesprek gingen
vroegen ze honderduit. Zowrl-
den ze onder andere weten hoe
lang ze al kunstenaar was, waar

ze schilderen had geleerd en
wurÍ ze inspiratie uit putte. En-
thousiast gingAnke erop in.
DatAnke Labrie de laatste
hmstenaar in het oude onder-
komen is berust niet helemaal
op toeval. In 1989 was ze nq3
maarkort afgestudeerd aan de
Rielveldacademie en was de
galerie nog niet zo lang op deze
plek. Daarmee behoorde Anke
tot een van de eerste kunste-
naars die in de galerie hun
werk toondeÍr. De cirkel is nu
rond nu ze ook weer de laatste
kunstenaar is in óns'oude'
dorpshuis die haar werk bij Ga-
lerie Kunst 2fi)l orposeert.
De tentoonstelling'Beelden in
Balans'is nog tot en met 3 april
in Galerie Kunst 2001 te zien.
Anke Labrie exposeert er sa-
men met kunstenaar Huub
HolthuLen. De galerie is ge-
opend op wijdag, zaterdagen
zondag van I 3.00-1 7.00 uur.
Ook op tweede paasdag open.
www.galeriekuns0fi ) 1.nl


