
Jubileumexpositie bU
Kunst 2001 geopend

Het schilderij dat Stijn maakte toen hij 3 jaar was, hangt ook
in de galerie. Foto: Eb 0omcn

BADHOEVEDORP "" Meer
dan zeventig inzendingen
met mooie motiverende
verhalen ontving de galerie
na de oproep het'dierbaar-
ste'kunstwerk uit huis in
bruikleen te geven tot 20
november. De 44 werken
die zijn geselecteerd, alle-
maal met een elgen ver-
haal, oogstten veel lof van
genodigden en vrienden
die de opening bijwoonden
op zondag 16 oktober.

Gelukkig is deze jubileumex-
positie nog te zientot20
november want juist de com-
binatie van kunstwerken met
de verhalen nodigt uit alles
sok te lezen. Ton de Leeuw
die dertigjaar geleden als
wethouder cultuur de eerste
expositie opende deed dat ook
nu met verve, niet met verf-
spatten zoals toen. Hij roemde
het doorzettingsvennogen van
alle wijwilligers en riep de
vele aanwezigen op dit soort
prachtige initiatieven in de
Badhoevedorpse gemeen-

schap toch vooral te onder-
steunen door wiend te worden
à12,50 euro per jaar.
Van meerdere getoonde wer-
keri zijn de makers inmiddels
overleden maar dat dejeugd
de toekomst heeft moge blij-
ken uit een schilderwerkje op
papier virn Stijn. Zijn ouders
hebben het ingelijst en'een
prominent plaatsje in huis
gegeven omdat Stijn nog geen
3 jaar oud was toen hij het
maakte. Vol trots liep de jonge
Stijn nu rond en bleek zeer
onder de indruk van al dat
mooie andere werk dat er te
zien is. Een doelstelling van
Galerie Kunst2O0l is om
kunst dichter bij de rnensen te
brengen. Met deze expositie
van beelden en schilderijen
van alle maten en kleuren. is
dat zeker gelult. Als het
dorpshuis open is kan iedere
bezoeker ervan genieten. De
galerie zelf is open van wij-
dag tot en met zondag van
13.00-17.00 uur.
www: galeriekunst200l. nl
EbOoncn
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