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Preludium 2
Dertien jonge kunstenaars presenteren tekeningen in Kunstvereniging Diepenheim

Op zaterdag 13 februari vindt vanaf 16.00 uur de feestelijke opening plaats van de 
tekeningententoonstelling Preludium 2 in Kunstvereniging Diepenheim. De tentoonstelling wordt 
geopend door Jacqueline de Raad, Conservator Prentenkabinet 20e Eeuw van het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Dertien jonge kunstenaars deden begin november van het vorige jaar mee met de 
masterclass tekenen door beeldend kunstenaar Elly Strik. Op Preludium 2 is het werk te zien dat zij naar 
aanleiding hiervan maakten. De masterclass door Elly Strik en de tentoonstelling Preludium 2 zijn 
activiteiten van Drawing Centre Diepenheim, een initiatief van Kunstvereniging Diepenheim.
Preludium 2 is van  zaterdag 13 februari t/m zondag 7 maart 2010 te zien in Kunstvereniging Diepenheim, 
Grotestraat 17 te Diepenheim. 

Materclass
Sayaka Abe, Myrthe Boon, Stephan van den Burg, Anne-Mie Devolder, Tina Domnik,  Mirka Farabegoli, 
Sarah Grothus, Elise van Iterson, Trinette Ledelay Marleen Poot, Nana Ruegebrink, Wouter van Schaik en 
Bouke Verwijs deden in november 2009 mee met de masterclass van Elly Strik. Een weekend lang werkten 
deze jonge kunstenaars aan nieuwe tekeningen en wisselden (werk)ervaring uit. Een deel van de tekeningen die 
toen werden gemaakt worden nu op Preludium 2 getoond. 

Een Gesprek
Tekenen als autonome discipline en tekenonderwijs, gaat dat ook samen op de huidige academies? Dat is
de vraag die op zondag 7 maart aan de orde wordt gesteld tijdens een gesprek onder leiding van Arno Kramer 
(curator van Drawing Centre Diepenheim) met enkele kunstenaars die deelnemen aan de 
tekeningententoonstelling Preludium 2.

Het Gesprek vindt plaats op zondag 7 maart vanaf 15.00 uur onder leiding van Arno Kramer. Daaraan 
voorafgaand geeft Arno Kramer vanaf 14.00 uur een rondleiding door de tentoonstelling. De aanwezige 
kunstenaars beantwoorden dan bovendien uw vragen. 

 Eerste Tekeningen Cahier 
Onlangs bracht Kunstvereniging Diepenheim het Eerste Tekeningen Cahier uit. Met een serie cahiers wil 
Kunstvereniging Diepenheim haar inzet voor de tekenkunst openbaar maken en archiveren, zodat ook anderen 
geïnspireerd en bewogen raken. Het Eerste Tekencahier is bij Kunstvereniging Diepenheim verkrijgbaar. Prijs € 
10,00  

Drawing Centre Diepenheim
Drawing Centre Diepenheim is een unieke plek voor hedendaagse tekenkunst. Het biedt kansen om de 
(hernieuwde) aandacht voor de oorspronkelijke kunstdiscipline ‘tekenen’ uit te dragen. In Drawing Centre 
Diepenheim zijn solo- en thematentoonstellingen van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars te zien en 
worden activiteiten georganiseerd als masterclasses, lezingen en symposia. 

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag van 11.00 t/m 17.00 uur. Op maandag en op 25 december, 31 december en 1 januari is 
Kunstvereniging Diepenheim gesloten.
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