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‘KunstUitleen Zoeterwoude’ is mede mogelijk gemaakt met steun
van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en Fonds1818
(fonds1818.nl).
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OPEN KIJKDAGEN
KUNSTUITLEEN ZOETERWOUDE
JULI EN AUGUSTUS
Vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.
Zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
tinyvanvelzen.1@kpnmail.nl of bel: 071 - 580 22 12.

KUNST(WERKEN) VAN DE MAAND:
UIT EIGEN COLLECTIE VAN DE
KUNSTUITLEEN ZOETERWOUDE
Voor meer info kijkt u op onze website of u belt 071-580 22 12.

Burgemeester Fred van Trigt nam het eerste lidmaatschap van de
KunstUitleen Zoeterwoude in ontvangst uit handen van Wil van
Leeuwen, voorzitter Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude.

Over de kunstwerken:
Een schilderij, acryl op papier, van
de kunstenares Coby Eikelenboom.
Het werk is zonder titel.
De afmetingen zijn: 71 x 90 cm. De
huurwaarde is € 30,- per half jaar,
de verkoopwaarde € 150,-.

KUNST VOOR IEDEREEN BEREIKBAAR
“ZONDER PLAATSELIJKE KUNSTENAARS
EN STICHTING KUNST EN CULTUUR
KUNNEN WIJ ALS GEMEENTE NIETS”
Burgemeester Fred van Trigt heeft het startsein gegeven
van de KunstUitleen Zoeterwoude. Het is een initiatief van
Stichting Kunst en Cultuur. In het CultuurHuis aan de
Dorpsstraat zijn er volop mogelijkheden om kunst dichter bij
de mensen te brengen. In juli en augustus is de kunstUitleen
iedere vrijdagavond en zaterdagmiddag geopend.
Het mes snijdt aan twee kanten. Plaatselijke kunstenaars krijgen
een podium om hun werken te laten zien. Voor mensen die
graag kunst in huis hebben is het nu een ideale mogelijkheid
om tegen een schappelijke vergoeding kunst in huis te halen.
En dat voor een periode van een half jaar of een heel jaar.
Afhankelijk van de waarde van het kunstwerk wordt de
maandelijkse huurprijs bepaald. De kunstwerken die nu in
het CultuurHuis te zien zijn, bestaan uit schilderijen, beelden,
foto’s en glassculpturen.
“Kunst doet iets met het ontplooien van mensen”
Met de KunstUitleen gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Burgemeester Van Trigt omschreef kunstUitleen als
het binnenbrengen van kunst in de huiskamer. “Kunst doet
iets met het ontplooien van mensen. Het is belangrijk dat te
beseffen. Zonder plaatselijke kunstenaars en Stichting Kunst
en Cultuur kunnen wij als gemeente niets. Daarom is deze
KunstUitleen van groot belang”, aldus de burgemeester.
Wil van Leeuwen, voorzitter van Stichting Kunst en Cultuur
meldde dat landelijk gezien de kunstsector in het verdoemhoekje zat. “Maar zonder kunst is ons leven leeg.”
Doelstelling
Zoeterwoude telt zo’n tachtig kunstenaars. Die bieden wij
graag een podium. Om de drie jaar organiseren we een
KunstRoute. Die trekt tussen de duizend en vijftienhonderd
bezoekers. Ook met onze KunstSalon, bijeenkomsten in
allerlei variaties, brengen we aspecten van de kunst onder de
aandacht. Onze doelstelling vanaf nu is om binnen acht jaar
bij 50% van de huishoudens kunst in huis te hebben.”
In het eerste weekend was er een redelijke belangstelling.
Bestuurslid Tiny van Velzen. “Het is nieuw voor Zoeterwoude,
de mensen moeten de weg naar ons nog vinden. “We hebben
één werk verhuurd. Hopelijk volgen meer mensen dat voorbeeld.”
Met dank aan Gerard van der Hoeven

KLIK HIER: www.kunstencultuurzoeterwoude.nl/kunstuitleen

Het volgende kunstwerk is ook
een schilderij, acryl op papier, van
de kunstenaar Marc de Bruyn.
Het heeft als titel ‘Gevoel van
eigenwaarde’, de afmetingen zijn
61 x 80 cm.
De huurwaarde is € 30,- per half
jaar en de verkoopwaarde is
€ 150,-.
Het laatste kunstwerk is een
schilderij – acryl op board –
van de kunstenaar Van
Wieringen. Dit werk heeft
geen titel en maakt deel uit
van een serie die gewijd is
aan het thema ‘wonen/ zitten’; de overige drie werken behoren ook tot onze
collectie. Mooi om met
elkaar (4 stuks) op een grote wand te plaatsen. De afmetingen zijn 90 x 80 cm en de verkoopwaarde bedraagt € 200,Ook hiervan is de huur € 30,- per half jaar.

STICHTING MOL
ORGANISEERT
ZOMERMUZIEKWEKEN
19 - 21 JULI EN
23 - 25 AUGUSTUS
Een week vol workshops met
Probeerlessen - Samenspel VakantieOrkest - Ensembles Jazzband.
Ieder jaar weer een feestje!
Alle informatie vind je op:
www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl/muziek-in-je-zomervakantie-2/
KLIK OP DE AFBEELDING.

Heeft u nieuws voor in onze nieuwsbrief?
Stuur dat dan naar ons via het volgende mailadres:
saddi68@xs4all.nl
Op deze manier kunnen we de kunstenaars en hun
werk meer aandacht geven en een platform zijn voor
uitwisseling van activiteiten.

