
openingstijden: 
vrijdag, zaterdag en zondag 13-16 uur
daarbuiten alleen op afspraak

telefoon: 020-659 66 93
info@galeriekunst2001.nl
www.galeriekunst2001.nl

Galerie Kunst 2001
Dorpshuis Snelliuslaan 35 
1171 CZ Badhoevedorp 

Van vrijdag 30 augustus tot en met
zondag 6 oktober 2019 

De tentoonstelling wordt geopend  
op zondag 1 september 2019 om 
16.00 uurEX
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GALERIE KUNST 2001

Vreemde Vogels,
Vergezichten

Cliënten van het atelier   
Dagcentrum Floriande in Hoofddorp



De tentoonstelling wordt geopend 
op zondag 1 september om 16.00 uur

Uw aanwezigheid bij deze opening 
wordt zeer op prijs gesteld

Let op gewijzigde openingstijden: 
vr-za-zo van 13.00 tot 16.00 uur!

vleugels voor deze kunstvorm ingericht.
De exposanten Jannie Huiberts, Esther Schalk-
Vink, Iris den Toonder, Jurriaan Berends,
Maarten Nolte, Sander Rietvink, Nicole Smidt,
Carlo Buskermolen, Carina van der Zaag,
Emily Melgers, Gemma Jansen, Anette
Wagtendonk en Roberto Dias Fortes maken
meestal zeer kleurige en sprekende kunst in
een eigen herkenbare stijl, die enorm tot de

verbeelding spreekt
en de toeschouwers
vrolijk stemt. 
Van iedere kunste-
naar wordt op de ten-
toonstelling een korte
beschrijving gegeven
van zijn of haar speci-
aliteit en de gebruikte
techniek.

Het atelier van Dagcentrum Floriande biedt de
mogelijkheid om werk van deze kunstenaars
te allen tijde te kopen, te huren of in opdracht
te maken.

GALERIE KUNST 2001Uitnodiging

CLIËNTEN VAN HET ATELIER

DAGCENTRUM FLORIANDE 
IN HOOFDDORP
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Op het atelier van Dagcentrum Floriande te
Hoofddorp werkt een groep enthousiaste
kunstenaars van verschillende leeftijden. Zij
maken tekeningen, schilderijen en beelden in
een stijl die vroeger meestal aangeduid werd
als “Art Brut”, maar sedert de zeventiger jaren
wordt de term “Outsider Art” gebruikt.
Diverse grote musea, zoals de Hermitage te
Amsterdam, hebben aparte afdelingen of

Vreemde Vogels,
Vergezichten

Van vrijdag 30 augustus tot en met zondag 6 oktober 2019 exposeren
diverse cliënten van Stichting Ons Tweede Thuis hun tekeningen, schil-
derijen en beelden in Galerie Kunst 2001 te Badhoevedorp. De kunst
die deze mensen maken valt onder de stijl Outsider Art (of outsider-
kunst). De tentoonstelling wordt geopend op zondag 1 september 2019
om 16.00 uur.


