
Tussen lente en zomer:

zaterdtg 9 mei t/m woensdag 10 juni

Project DiePenheim en Andere
(van der Marl«/RaPP)

ztterdag2T juni t/m22 at4ftlsnls

zomertentoonstelling
i.s.m. Rijksmuseum Twenthe

herman de vries

Kunstverenigin g DiePenheim

Grotestraat 17

7478 AA Diepenheirn
T (0547) 3521,43

F (0s47) 3s1,4st

Opetingstijden:

Zondag en dinsdag to! en lltet vrijdag
van 12.00 tot 17.00 uur.
Zaterdtg en feestdagen van 14.30 tot 17.00 uur,

behalve de tentoonstelling in het weekend

vur 20 t/n22 februari.
Zie daanoor elders in deze nieuwsbrjeL

Beste Diepenheimers

Het is al u,eer euentjes geleden dat u iets u(1tt otls hoor

de. Ter dsluiting von heÍ DLlgÍtoel)-1)roieLÍ ucrstttr.u'den

wij in de hefst de laatste nietut'sbrieJ' u'trr 1997 rnet

d a a ri n rnetee n i n forru at i e o u er d e. n tt-i a a r s t ar r t ot-t n s t el I i n g.

Inniddels zijn ute bezig neÍ de 'staart' van de winter-

expositie uan I(orin Peulen: een, educatief proiect

uoor de kinderm uan de basisscholert. De uolgeude

terfioorrstellirtg zijn u,e aart het uootbe.reilen. Ouer baidc

elders in deze nieuwsbrief tne.Lzr.

lOO.OOO§te
bezoeker!

Op 20 september 1990 opende de Kunstvereniging
Diepenheim haar nieuwe gebouw. Sinsdien heb-

ben ieder jaar gemiddeld ruim 15.000 mensen de

tentoonstellingen bezocht. Tussen 28 februari en

22 maart verwachten we de 100.000ste bezoeker.

Het bestuur van de Kunstvereniging reikt ter gele-
genheid van deze feestelijke gebeurtenis deze
bezoeker een exemplaar van de grafiekmap Die-
penheim Prenten uit. Deze bezoeker krijgt boven-
dien een gratis lidmaatschap van de Kunstver-
eniging tot het jaar 2000.
Voor de grafiekmap Diepenheim Prenten vroeg de

Kunstvereniging, naar aanleiding van het eerste
lustrum, vier van haar exposanten -Adam Colton,
Cecile van der Heiden, Pjotr Muller en Marc Ruyg-
rok-ieder twee ontwerpen te maken voor een zeef-

druk. De Diepenheim Prenten hebben een formaat
van 50x65 cm en ziin in een beperkte oplage van
50 exemplaren gedrukt door Hans Jansen en Ber-

nard Ruygrok. De waarde van deze map bedraagt
f 1500 exclusief 6% btw.
Om geïnteresseerde bezoekers in het voorjaar te

laten delen in het geluk van de 'l 00.000ste bezoe-

ker, worden de laatste exemplaren van de grafiek-

map in de periode van 1 januari tot 1 mei 1998 te

koop aangeboden voor f 1000 exclusief 6% btw.

Ouer tot de orde uan dt: dag. Ook dit.iaar ltttudut

we rt via ottze nie.r,npsltricurtt o1; dc lroogtc uatt dc

acÍiuiteiten uatt de Kurtstucrcrrigirtg. Vttttr ncer
informatie kunt u terecht bii Cutr1la van Drrel o.Í

Richard Witte.rick. Eé,t uan lteiden is altild tijdus
de olteningsrtre.tt itt otts galtttttt.t, aatt da Ortttestraat

te uindttt.

Tol ziurs!

Horie Íen Dotrr,

v o or z i Í ter K r r r s t u t: rt r t igi r rg D i t p rt r I r t: i t t t
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van 28 februari tot en mel22 maart

Reunie
na zevett Jaaf

Deze keer hebben we als tlrssententoonstelling

een bijzondere expositie. De beeldhouwen die

tussen september 1990 en december 1997 bij ons

hun werk toonden, passeren weer de revue. Niet
met hun driedimensionale r,verk, maar met teke-
ningen en werken op papier. Van zaterdag

28 febnrari tot en met zondag 22 nta::it zijn die

r,verken te zien. In deze periode verwachten wij
ook cle 100.000ste bezoeker. Korn ook. 'Wie weet
valt u die eer ten deel. Het spreekt voor zich dat u

dan niet met lege handen naar httis gaat!

Op zaterdag 2I mt:rt vind de afsluiting van de

lentoonstelling plaats, wa arbi j ve el kunstwe rken
met spectaculaire kortingen zltllen worden aange-

boden!

Leerlingen aan de slag

Wat

)

waardeer je wel
en niet

Wat ervaar je bij een kunstwerk? En waarom
ervaar je dat? MenÍg volwassene weet geen
antwoord op dÍe vraag. Waarom vind je het
ene abstracte werk mooí en gruw je van het
andere? Of waarom vallen alleen schilderijen
van landschappen in de smaak als de bomen
groen zÍjn en de lucht blauw?

Tijdens het komende educatieve pro-ject probeert
de Kunstvereniging samen met leerlingen van de

Diepenheimse basisscholen een annvoord op de

gestelde vragen te vinden. Het is de bedoeling dat

de leerlingen voorwerpen gaarl beschrijven en er
een persoonlijke waardering over nitspreken.
Daarbij mogen alle zintuigen r'vorden gebmikt.
De volgende stap is een voorkeur uitspreken. Niet

alleen over een voorwer?, maar bijvoorbeeld ook
over muziek. De groep maakt uit alles een kenze,

waarna cle kincleren weer een niettrve opclracirt

krijgen"
Ook de betekenis van voonve4ren kontt tijdens

het project aan de orde. Een knufÍèldier betekent
voor een kind iets heel arrden, dan eeri Íoto, Lloek

of een idool. Daarover wordt gesp16L"rr.

Àls de kinderen dit alles gedaan en onderzocirt
hebben, wordt de lvinterexpositie van Karin
Peulen erbij gehaald. Zij heeft teÍrslotte ook zakerr

uitgezocht die voor haar persoonlijk iets beteke-
nen en die samengebracht in een tentoonstelling
waarbij bezoeken een bod op eerr voorwe4) veri

hnn ke.uze mochten r.ritbrengen

.::.,: 
l:,,',,,,

Expo§itié jeu§d
van

20 tot en rrret 22 februari!

Natuurlijk maken de kinderen ook zelÍ werk.
Het resultaat daarvan kunt u bezichtigen op
vrijdag 20 Íebruari, tussen 19.00 en 20.30 uur
en op zaterdag 20 en zondag 21 februari tus-
sen 14.30 en 17.00 uur in de Kunstvereniging"

Mevrouw Blaak, burgemeester van Diepen-
heim, zal de tentoonstelling officieel openen
op vrijdagavond, om 19.00 uur.

Agenda
Zaterdag 28 febmari [/m zorrdag 22 rnt;.rt

Tekeningenlwerken op papier
van beeldhouwers

Kunstenaars in Diepenireinr - van 1990 tot heden.
Afsluiting op zaterdag 21 rrraart, vanaf 16.00 ur.rr.

Zondtg 15 maart 1998

Excu rsie/Jaarvergaderi n g KvD

Zaterdag 4 april t/m rvoensdag (r rnei 1998
lentetentoonstelling

Liet Heringa
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