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De kunstenaars en Kunstvereniging Diepenheim 
nodigen u van harte uit voor de opening:

	 	 	 ZA	19	SEP	2015

14.30 uur 	 	 Drawing Centre Diepenheim  •		Kuimgaarden	1
	 •	 Mogelijkheid	tot	bezichtigen	tentoonstelling	
	 •	 Startlocatie	-	Performance	‘Procession’	
	 	 Abner	Preis	(i.s.m.	Emilie	Pictet)

15.00 uur 	 	 Kunstvereniging Diepenheim  •		Grotestraat	17
	 •	 Eindpunt	-	Performance	‘Procession’	
	 •	 ‘Planting	the	seed	of	hope’	
	 •	 Welkomstwoord	
	 	 Hanne	Hagenaars	en	Heske	ten	Cate
	 •	 Modeshow	Maison	the	Faux	i.s.m.	Diepenheimers
	 •	 Mogelijkheid	tot	bezichtigen	tentoonstelling	
	 	 (vraag	aan	de	balie	naar	een	overzicht	
	 	 van	alle	locaties)

aansluitend 	 herBerg De pOL		•		Raadhuisstraat	8
 •	 Borrel	en	Maaltijd met streekprodukten	*
	 	 De	kosten	voor	de	maaltijd	zijn	€	15,-	p.p.
	 	 (consumpties	zijn	voor	eigen	rekening)

	 *		 Deelname	aan	de	maaltijd	is	alleen	mogelijk	
	 	 na	reservering	vóór	12 september	via	
	 	 info@kunstvereniging.nl

UITNODIGING
herFsttentOOnsteLLing

Arcadia
folklore, natuur en de buren

Op zaterdag 19 september opent Kunstvereniging Diepenheim haar nieuwe tentoonstelling arcadia, folklore, natuur en de buren. De curato-
ren gijs assmann, hanne hagenaars en heske ten Cate hebben de afgelopen jaren onder het thema volkskunst en volkscultuur diverse ten-
toonstellingen samengesteld waarin internationale hedendaagse kunst en lokale kunst en cultuur in Diepenheim samensmolt. met de nieuwe 
tentoonstelling die in het gebouw aan de grotestraat, het Drawing Centre en op diverse andere locaties in Diepenheim te zien is, wordt zowel 
het curatorschap als het thema groots en ambitieus afgesloten in een samenwerking tussen curatoren, kunstenaars en de lokale bevolking. 

Deelnemende kunstenaars

marie aly 
Daniëlle van ark
said atabekov
abel auer
Josh Blackwell
sander Breure en witte van hulzen
ruben Cabenda
Yair Callender
Crystal Z Campbell
sarah Carlier
Lisa Couwenbergh
Kitty maria
marliz Frencken
wouter Klein velderman
paul Kooiker
woodstone Kugelblitz
noël Loozen
maison the Faux
abner preis (i.s.m. emilie pictet)
Janis rafa
Johannes schwartz

19	SEP	Tm	22	NOV	2015

sander Breure en witte van hulzen
‘march Fanfare march, roll Fanfare roll’

said atabekov  ‘Way	to	Rome’abner preis  ‘Spirit	Sticks’	Music,	Honesty,	Creativity

Kunstvereniging Diepenheim

Grotestraat	17	•	7478	AA		Diepenheim	•	t	(0547)	352	143

Drawing Centre Diepenheim

Kuimgaarden	1	•	7478	AN		Diepenheim	•	t	(0547)	352	828

info@kunstvereniging.nl	•	www.kunstvereniging.nl

Openingstijden	•	woensdag	t/m	zondag	van	11.00	tot	17.00	uur


