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Programma openlng tentoonstelllng en Lettertuln DrostelHombouts op zaterdag
12lunl 1993, aanvang 15.30 uur. (Persmaple verkrijgbaar bij de desk)

Ontvangst in Kunstvereniging met koíÍle en Azartkoek (roomboterkoek,
gebakken in de vormen van de letters A-Z-A-R-T uit het Azart van
Rombouts en Droste.)

Openlngswoord door Harrie ten Dam, voorzitter Kunstvereniging
Diepenheim
Aansluitend:
lnleldlng door Lisette Pelsers, kunsthistoricus

lntroductie hoboïst Jan Hofmeijer en dichters door Arjen Struyk, lid
werkgroep literatuur van Kunstvereniging Diepenheim
Aansluitend:
Hoboïst Jan Hofmeijer met een muzlkale vertallng van het gedicht
"Transfiguratie" van Willem M. Visser.

Voorlezen gedlchlen door de Nederlandse dichters. Volgorde
H.H. ter Balkt, Hannie Rouweler, Hanneke van Schooten, Arjen Struik,
Wllem M. Visser en Jan Zitman.

Vertrek naar'Lettertuln' ( rolschaatsbaan, hoek Dr. Quantstraat-Kuím-
gaarden)

Muzlkale lmprovlsatle door Jan Hofmeijer:Hij heeft de eerste strofe van
het gedicht "Het Alfabet" van SteÍan Hertmans als grafische muzikale
notatie omgezet in het Azart-alfabet. Vervolgens gebruikt hij deze notatie
als leidraad voor de te spelen improvisatie.

Openlngshandellng door Mevrouw E. Blaak, burgemeester van
Diepenheim ( Zij geeÍt de boom, die in het midden van de Lettertuin
staat, water)

Zes klnderen van de openbare basisschoolstedeke rllden rondle op
de'nieuwe' rolschaatsbaan.
Bij aankomst eindstreep ontuangen zij de button 'NIEUW' (afbeelding
van het neonobject van John Körmeling dat vóór de Kunstvereniging
staat.)

Glas heÍÍen op de opening van de Lettertuin (sekt en de kinderen van
de basisschool ranja). Hierbii worden Azartzoutles gepresenteerd
(zoutjes, gebakken in de vormen van de letters A-Z-A-R-T uit het Azart
van Guy Rombouts en Monica Droste).

Hoboïst Jan Hofmeijer met een muzlkale vertallng van het gedicht
"AlÍabeton" van Heinrich Obst
Aansluitend:
Voorlezen gedlchten van de Belgische dichters.
De gedichten van Frans Denissen, Christine D'haen, Stefan

Hertmans en Marcelvan Maele worden voorgelezen door de heer Wil de
Graaf, Neerlandicus uit Barchem.
Hlerna zullen de dichters Heinrich Obst en Flené Oey hun gedicht
voordragen in een PerÍormance.

:Terug naar de Kunstverenlglng.

: Hors-d'oeuvre varlété en muzlek.
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