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Solo-expositie
’Ik vertrek’
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LIDIA VERSCHOOR 
DIVERSE 
KUNSTVORMEN
Van vrijdag 17 februari 
t/m zondag 5 maart 2023 
De tentoonstelling 
wordt geopend op 
zondag 19 februari 2023
om 16.00 uur



De tentoonstelling wordt geopend 
op zondag 19 februari 2023 om 16.00 uur.
Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Het leven van beeldend kunstenaar Lidia
Verschoor (1946) stond en staat nog steeds
in het teken van de kunst. In haar atelier in
Zwanenburg aan de Ringvaart rond de
Haarlemmermeer is een overweldigende hoe-
veelheid kunst aanwezig in vrijwel alle denk-

bare vormen en gemaakt met uiteenlopende
technieken. In één oogopslag is duidelijk dat
hier een zeer creatief persoon haar draai
gevonden heeft. Wanneer je Lidia’s fantasie-
wereld van vele jaren binnenstapt, valt een
kleurrijke collectie aan kunstwerken op. In

deze solo-tentoonstelling
is haar leven vol kleur
onmiddellijk en onherroe-
pelijk zichtbaar. Behalve
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LIDIA VERSCHOOR 
DIVERSE KUNSTVORMEN 

Van vrijdag 17 februari tot en met zondag 5 maart 2023 wordt in
Galerie Kunst 2001 te Badhoevedorp een solo-tentoonstelling 
gehouden van beeldend kunstenaar Lidia Verschoor, alom bekend in
Haarlemmermeer. Vanwege haar vertrek naar Frankrijk toont deze 
veelzijdige kunstenares kleurrijke schilderijen, grafiek, etsen, mixed
media, mixed technics, objecten, plastieken, sieraden enz. in de hoop
dat deze interessante en zeer scherp geprijsde kunstwerken hun weg
vinden naar de liefhebbers. Een aantal van haar werken zullen in de
galerie op voorraad worden gehouden. De tentoonstelling wordt 
geopend op zondag 19 februari om 16.00 uur. EX
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een hoeveelheid etsen en andere kunstwer-
ken, zoals plastieken, die soms tot het pla-
fond reiken, zijn er ook sieraden van haar-dik
metaaldraad op voorraad in Galerie Kunst
2001, en tegen zeer scherpe prijzen te verkrij-
gen. Een bezoek aan de galerie is daarom
zeker de moeite waard.
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