Kersenfeestexpositie Kunstkring ‘Gendt Verbeeld’
25 jaar De Kijkruit in Gendt
Kunstkring ‘Gendt Verbeeld’ levert een bijdrage aan het kersenfeest door het organiseren van
een expositie in De Leemhof.
Dit jaar hebben we een bijzondere tentoonstelling omdat De Kijkruit 25 jaar bestaat. Elke
inwoner van Gendt kan al 25 jaar gratis genieten van kunst in De Kijkruit bij de apotheek. In
1987 hebben Rob de Jong, Tine Evers en Kees van Laarschot het initiatief genomen
exposities te organiseren voor amateur / kunstenaars in Gendt en omgeving. Kees is nog
steeds actief binnen deze groep. Werkgroep De Kijkruit bestaat uit 4 personen die ervoor
zorgen dat er om de 6 weken weer iets nieuws te zien is. Er is veel animo bij kunstenaars om
te exposeren. Wij bieden het ‘podium’ om talenten te laten zien. In een
overzichtstentoonstelling van kunstenaars, die de afgelopen 25 jaar in De Kijkruit hebben
geëxposeerd, laten wij het werk zien van zeer getalenteerde mensen.
Naast dit overzicht is er werk van kunstenaars, dat past bij het thema van de organisatoren van
het kersenfeest en het is bijzonder te zien tot welke creatieve uitingen dit kan leiden.
Sportvereniging’ de Tweestroom ‘is dit jaar de organiserende vereniging. Hierbij aansluitend
hebben wij gekozen voor het thema bewegen in de meest ruime zin van het woord. Een
kunstwerk voor de kersenfeestexpositie kan dus betrekking hebben op het thema, maar mag
ook vrij werk zijn.
Vele vrijwilligers zetten zich op vrijdagavond in om de tentoonstelling in te richten, zodat alle
bezoekers kunnen genieten van de mooie werken.
Op zaterdag 23 juni wordt de tentoonstelling in De Leemhof om 14.00 uur geopend door de
kersenkoningin. Na de opening bent u van harte welkom bij de expositie en bij de
Kunstuitleen, die ook geopend is. Bij de Kijkruit, die is gelegen bij de apotheek in Gendt,
kunt u genieten van bijzondere foto’s die in Gendt gemaakt zijn.
Wij hopen u allen te mogen ontmoeten.
De openingstijden zijn: zaterdag 23 juni van 14.00 uur tot 21.00 uur en
zondag 24 juni van 11.00 uur tot 20.00 uur.
Bestuur Stichting Kunstkring ‘Gendt Verbeeld’.

