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kritisch kan zijn. De tafel van de KOH-kunstenaars
zal door de Haarlemmermeer gaan zwerven en de
komende jaren, al groeiend, bij allerlei feestelijke
gelegenheden in meerdere galeries of musea te zien
zijn.

Aan de KOH-zwerftafel zitten aan: Steven Blad,
Tineke Brackel, Evert de Graaf Bierbrauwer, Maico
Heil, Carolien Horich, Francisca Janssen, Maarten
Kramer, Minke Mensing, Iet Rammers-de Kort,
Yvonne Samson, Sabine Sloots, Loes Stalpers,
Jacqueline van Rosmalen, Loes Verbrugge, Lydia
Verschoor en Evelien Weijmer. Allen hebben hun
eigen stoel en couvert meegebracht.

U I T N O D I G I N G
J U B I L E U M E X P O S I T I E 2

DE TENTOONSTELLING WORDT GEOPEND IN DRIE ETAPPES
OP VRIJDAG 7 OKTOBER OM 15:00 UUR MET DE
G.TH.RIETVELDSCHOOL, OP ZATERDAG 8 OKTOBER OM 16:00
UUR MET DE ORANJE NASSAUSCHOOL EN OP ZONDAG
9 OKTOBER OM 16:00 UUR MET DE DR.PLESMANSCHOOL EN
BURG. AMERSFOORDTSCHOOL.
IN DE HERFSTVAKANTIE VAN 17 TOT EN MET 20 OKTOBER IS
DE GALERIE IEDERE DAG GEOPEND VAN 14 - 16 UUR.
VOORZITTER KOH WIM BURGEMEESTRE ZAL DE OFFICIËLE START
VAN DE ZWERFTAFEL INLEIDEN.

Uw aanwezigheid bij deze openingen wordt zeer op prijs gesteld.

FEESTMAAL EN ZWERFTAFEL
Van vrijdag 7 oktober tot en met zondag 30 oktober 2011 zal in Galerie Kunst
2001 te Badhoevedorp, die dit jaar haar 25-jarig bestaan viert, de tweede van
drie jubileumtentoonstellingen plaatsvinden. Speciaal voor het jubileum wordt
het project Zwerftafel van Kunstenaars Organisatie Haarlemmermeer (KOH)
gecombineerd met het project Feestmaal, geschilderd door leerlingen van
groep 7 van alle Badhoevedorpse basisscholen. KOH-kunstenaars Maico Heil,
Carolien Horich, Maarten Kramer, Minke Mensing, Iet Rammers-de Kort,
Jacqueline van Rosmalen, Lidia Verschoor en Evelien Weijmer begeleiden de
kinderen bij het vergroten van hun creatieve vaardigheden met als resultaat
een groots geschilderd Feestmaal.
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ZWERFTAFEL
De tafel is door de eeuwen heen een begrip gewor-
den. In de kunstgeschiedenis is dat dan ook op alle
momenten zichtbaar gemaakt, vooral op schilderij-
en. Het is altijd een object waaromheen belangrijke
personen of groepen plaatsnemen om als groep
geportretteerd te worden. Meestal zijn het feeste-
lijke maaltijden, drinkgelagen en officiële vergade-
ringen van bestuurders en stadhouders en jaarlijkse
bijeenkomsten van gilden. De tafel diende ook als
onderdeel voor stillevens, die uit zilverwerk of por-
seleinen vazen met prachtige gemengde bloemstuk-

ken bestonden, of waarop allerlei vruchten, wild-
pasteien en kazen waren uitgestald en soms ook
met jachttrofeeën en doodskoppen, waar altijd een
symbolische betekenis aan gekoppeld was.
Heden ten dage is er niets veranderd. Er zijn nog
steeds de vergadertafels en de feestelijke en sfeer-
volle gedekte tafels voor de verschillende feestda-
gen, de tafel is nog steeds het hart van het sociale
leven. Al deze uitgangspunten vormen inspiratie-
bronnen voor de KOH-kunstenaars. Zij geven er hun
eigen invulling aan, die soms esthetisch maar ook
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FEESTMAAL
Het feestmaal is een schildersproject van 200 leer-
lingen van groep 7 van alle Badhoevedorpse basis-
scholen. KOH kunstenaars Maico Heil, Carolien
Horich, Maarten Kramer, Minke Mensing, Iet
Rammers-de Kort, Jacqueline van Rosmalen, Lydia
Verschoor en Evelien Weijmer begeleiden de jonge
“kunstenaars” met het aanrichten van een feest-
maal, door zich met acrylverf creatief uit te leven op
een schildersdoek. De verzamelde werken worden
per klas door de kunstenaars kunstig gecombineerd
tot een groot paneel.

De kleurrijke feestmaalpanelen zullen samen met de
gedekte zwerftafel Galerie Kunst 2001 omtoveren
tot een heuse feestzaal met een unieke feestelijke
expositie.

KUNSTWERK
VAN DE MAAND
Kees Okx, ‘Promenant mes yeux’

Ets in aquatint afm. 50x60 cm
Speciale Jubileumprijs,
inclusief lijst € 215,-

OKT/NOV

kinderen & kunstenaarskinderen & kunstenaars
Galerie Kunst 2001 te Badhoevedorp
viert haar 25-jarig bestaan met drie ten-
toonstellingen.
De derde jubileumtentoonstelling is van
4/11 t/m 20/11: ’En nu wij-opnieuw’,
kunstwerken van een aantal medewer-
kers van Galerie Kunst 2001. Opening 6
november 16.00 uur.
Tijdens de 3 tentoonstellingen is regel-
matig muziek te horen van de “1000
jaar durende” compositie “Longplayer”,
ontworpen en gecomponeerd o.l.v. Jem
Finer (www.longplayer.org).


