
Persbericht

Werken op papier
van exposanten

Kunstvereni ging D iep enh eim
r99o-I998

ZÀterdag 28 februari t/m zondag 22 rnaart r 998

Uitnodiging

voor de afslu iting van' de tentoonstelling op

zorrdag zz rrnart r 998 vanaf r 5.3o uur

Programma

15.30 uur
Ontvangst
16.00 uur
AÍsluiting van de tentoonstelling door de heer R.W.D. Oxenaar

Vanaf 17.00 uur

Paella met muziek, taÍelredes en voordrachten
à f 15.00.

ln verband met het beperkte aantal couverts is opgave bij de

Kunswereniging, tot uiterlijkdinsdag 17 maart, noodzakelijk.

roo.oooste bezoeker

Op -zo september r99o rverd het gebourv vatr de Kunstvereniging
Diepenheim door de heer R.'W.D. Oxenaar geoperrd. Sinsdien heb-
ben ieder.ia.er ruim r 5.ooo rnerLsen de tentoon-stellingen bezoclrt.

Tiidens de tentoonstellingperiode van :8 februari t/m zz maart wordt
de roo.oooste bezoeker venvaclrt. Het bqstuur van de Kunst-
vereniging reikt ter gelegenheid vau deze feqsteliike gebeurtenis de

roo.oooste bezoeker een exernplaar van de grafiek:nap 'Diepeirheirn
Prenten' uit. Deze bezoeker kriigt bovetrdien een gratis lidrnaarsch:rp

v:rn de Kunsrvereniging tot het ja"rr zooo.
Voor de grafiekrnep 'Diepenhein Prenten' vroeg de Kunstverenigitrg
vier van haar exposarrten - Àd:un Colton, Cecile van der Heiden,
P-iotr Miiller en Marc Ruygrok - elk een trveet:rl ontrve4rerr te maken
voor een zeeftlruk. De 'Diepenheim Prenteu' hebben eett forrnaat van

5o x 65 crn en zijn in een beperkte oplage van 5o exernplaren gedrukt
door HansJansen en Bemard Ruygrok. De waarde van deze rnap
bedra.egt f r 5oo exclusief6% blrv. Om geïnteresseerde bezoeken in
het voodaar te laten delen in het geluk van de roo.oooste bezoeker
worden de laaLste exemplaren van de gra6el«nap in de periode van r

-januari tot r mei r998 te koop aangetroden voor f rooo exclusief ó%

btrv.

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat r 7

7.178 AA Diepenheirrr

Telefoon (o547) -tS: r+:
Telefa-r (o547) 35t 45t

Openitgstijden

Zondag en dinsdag t,/m vri-jd:re r,atr rl.oo tot I7.oo uur.

Zaterd.rg en feestd.rgerr van r4.3cl tot I7.oo uur.

Op nraandag er1 op :i etr 
-3 

r decentlrer err r -januari qcslotetr.

Sioerd Buisman

Jan van Munster

Cornelius Rogge

Adam Colton

Cecile van der Heiden

Arno Kramer

Piotr Miiller

Frank Sciarone

John Körmeling

Johan Koers / Paul Keizer

Marinus Boezem

Jan van de Pavert / Frank Mandersloot

Droste & Rombouts

Nicolas Dings

Miriam de Zeeuw

Marc Ruygrok

Jan Fabre

Pieter van Evert

Arno van der Mark

Roos Theuws

Joseph Semah

Piet Tuytel

Meriin Bolink

Joke Robaard

Kriin de Koning

Lon Robbé

Fortuyn / O'Brien

Hans Hovy

Berlinde de Bruyckere

Charl van Ark

Karin Peulen


