
10 jaar kunst in Diepenheim

Dit jaar bestaat de Diepenheimse kunstbeweging' tien jaar. In 1981 werd'Galerij 1881'
opgericht, twee jaar later de 'Stichting Beeld-en-Route'. Beide organisaties fuseerden in 1990 tot
T(urstvereniging Diep enheim'.

Jubileumdag 3l augustus
Om het tienjarig jubileum op bijzondere wijze te vieren heeft de Kunswereniging aan beeldend
kunstenaar Cecile van der Heiden gewaagd een feestdag te ontwelpen. Deze d op 31 augustus
plaatsvinden, de'oude' Koninginnedag.
ln navolging van deze ouderwetse feestdag heeft zírj een prograrnmà ontworpen waarin voedsel
en drank, muziek en spelen belangrijke elementen vormen. De ideeën die zij voor deze dag heeft
ontwikkeld variëren van de ontwerpen voor ,frches en raambiljetten tot de etiketten voor de
jubileumchampagne, van dit brieftapier tot een ontwerp voorjubileumgebak, van een
spelle$esmiddag voor kinderen en volwassenen tot een optreden van het nonet van Maaften
Altena, in samenspel met de plaatselijke harmonie. Remco Campert is te gast in het stuk'Open
Plekken', dat Maarten Altena uiwoert in de Johanneskerk.
Het uitgebreide programma voor de jubileumdag vindt u in de bijlage.

Tentoonstelling 17 augustus tlrn 15 september
Eveneens in het kader van '10 jaar kunst in Diepenheim' vindt een tentoonstelling plaats van
recent werk van Cecile van der Heiden.
De schilderijen van Cecile van der Heiden voeren de ogen van de toeschouwer langs grillige
lijnen, glanzende, soms fluorescerende vlakken, felle kleuren en langs vonnen en patronen fie
zonder vaste opbouw beginnen en ophouden. Deze ongebreideldheid in vorm en kleur leidt
echter niet tot ongeordendeheid of chaos. De schilderijen maken -integendeel- juist de indruk,
uit een zeer geconcenffeerde opeenvolging van handelingen te zijn ontsaan"
De volstrekt unieke beeldtaal die daaruit voortkomt is abstract met uitgesproken decoratieve
elementen. Dit decoratieve aspect, dat dikwijls op gespannen voet staat met'serieuze'beeldende
kurut, wordt door Cecile van der Heiden op onbeluompen wijze op de spits gedreven, niet in
het minst ook door de toegepaste materialen, die op zichzelf reeds een sterk decoratieve
uitstraling hebben: plasticverf en glinsterend folie op een drager van perspex. Behalve plasticverf
wordt ook acrylverf gebruikt. De penpex platen die als ondergrond worden gebruikt vonnen
een ondiepe doos, waervan ook de randen worden beschilderd. De werken krijgen zo een
enigsziru obj ecsnatig karakter.
De schilderijen glimmen en gianzen en zijn een feest voor het oog. Cecile van der Heiden
onderstreept met deze tentoonstelling het feestelijke karakter van de jubileumviering.

Cecile van der Heiden werd in 1951 geboren in Amenfoort en u/oont en werkt momenteel in
Amsterdam" Na de Rieweldacademie bezocht zij in de jaren 7975-1977 Atelien '63 in Haarlem.
In de periode daama maakte z1j reizen naar Mexico, Barcelona en New York. Zij exposeerde
regelmatig bij Galerie The Living Room in Amsterdam, bij Galerie Van Esch in Eindhoven en
vanaf 1985 bitj Galerie Swart in Àmsterdam, door wie zij permanent veÍtegenwoorfigd wordt.
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Diepenheim, juli 1991

Feestprograiluna'10 jaat Kunst in Diepenheim'op zatetilag3l augusttrs 1991

13.00-13-30 uur
Ontvangst genodigden in de Kunswereniging, Grotestraat 17 in Diepenheim.

13.30 uur
Sologerenade doorJan Tellman, trompettist van de jubilerende 'Flarmonie'.uit Diepenheim.
Vetkomsttoespraak door de Burgemeester van Diepenheim, de heer \ff.Mulder.
Àansluitend een serenade door de 'Hannonie'.
Hierna koffie met feestelijk geba\ ontwolpen door Cecile van der Heiden.

1.4.00-15.30 uur
Spelletjesmiddag: rond de Kunswerenigng en in de aangrenzende straten is een feestterrein
ingericht met een groot aanbod van'ouderwe§e' of specifieke spelle{es, weaÍa"lan niet dleen
kinderen, maar ook volwassenen zich kunnen overgeven.

15.30-15.45 uur
Gelegenheid om in de Kunswereniging een drenhie te gebruiken.

15.45 uur
Foesteliike uitreiking van de prijzen aan de drie winnende teams door Harrie ten Dam,
voorzitter van de Kunswereniging.

16.15-17.30 uur
De 'flarrnonie' voert het door Maarten Ntena samengestelde repertoire uit. Daarna gaan allen
'achter de Muziek aan'. Via de Middenstraat en het Rosarium naar de kerk. In de kerk wordt het
muzilcale deel overgenomen door het Nonet van Maarten Altcna
Dit nonet treedt op met medewerking van Remco Campert

17-45 uur
Presentatie van deJubileumdra* met de door Cecile van der Heiden ontwolpen etiketten in
de tuin van de Kunswereniging.

18.00 uur
Feesteli;ike afstuiting. Aangezeten aarl een door Cecile van der Heiden feestelijk aangeklede afel,
genieten de gasten van een eenvoudige driegangen-maakijd met tussendoor muziek en dans.

Kosten voor deeLnme aen deze maahijd f 17,50 per persoon.

Ter aGluiting van hetJubileumfeest is er een ballonnenwedstrijd- De gasten laten feestelírjke
balonnen op, waaÍaan jubileumkaartjes zilin bevestigd. De guten kunnen hierop hun naam en
adres invullen. De gast $dens ballon de grooBte a6tand heeft afgelegd, k{igt een prachtige prijs!
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