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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.

JAARAFSLUITING 2021
In het hoofd van anderen kan geluk zijn plaats niet vinden.
Deze prachtige zin las ik in het boek van ‘Dagen als gras’ van
Jens Christian Grøndahl. Hij speelt me door het hoofd aan het
slot van dit jaar 2021. Ondanks alle perikelen rondom een
verrekt klein celletje sluit de Stichting Kunst en Cultuur
Zoeterwoude een heel gelukkig jaar af. Wat zou ik dat graag
met anderen – jullie dus – willen delen. Een jaar waarin we
echt actief werden in het CultuurHuis Zoeterwoude.
De start in juli van KunstUitleen Zoeterwoude met een
prachtig eindresultaat in december. We verhuurden en
verkochten boven verwachting werken van Zoeterwoudse
kunstenaars. Dit podium is echt een succes. Heel veel
complimenten over het niveau van de kunstwerken in onze
expositie en de vormgeving.

Jammer was het nog niet
kunnen herstarten in 2021
van de KunstSalon
Zoeterwoude. Maar vrijdag
28 januari 2022 staat de
eerstvolgende gepland.
Wil van Leeuwen houdt
daar een avontuurlijke
lezing over ‘Kijken in de
Kunst’. Langs schilderijen,
poëzie, literatuur en theater

leidt hij u naar een spannende vorm van kijken.

Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude wil er zijn voor alle
kunstenaars en zocht contact met Teken- en Schildervereniging
‘De Kameleon’. Ik heet alle nieuwe lezers van deze club van
harte welkom bij deze nieuwsbrief. In de toekomst gaat u hier
dus ook informatie van hen ontmoeten. Honderden mensen
volgen inmiddels deze nieuwsbrief. Een mooi podium.

Dan een vooruitblik naar 2022. Het jaar van de KunstRoute
Zoeterwoude. We gaan weer voor een succes voor meer dan
tachtig kunstenaars en met meer dan 1500 bezoekers.
Het geluk zit in ieder geval in mijn hoofd. Wel vroeg misschien
maar ondanks alles en dankzij kunst als medicijn tegen alle
somberheid een gezellige kerst en inspirerend 2022.
We ontmoeten u bij onze exposities.

Wil van Leeuwen, voorzitter

KOM OOK ‘S LANGS...
We zijn gestart met de laatste expositie van dit jaar en kijken
uit naar een positief resultaat! Voor de geïnteresseerden is
nu de laatste kans de werken te bezichtigen (openingstijden
zie kader bovenaan).
U bent van harte welkom en hopen dat de nieuwe regels
ons niet teveel zullen beperken. Graag tot ziens in onze
expositieruimte in het CultuurHuis Zoeterwoude.

EEN ORIGINEEL CADEAU
Geef in de feestmaand een ‘KunstUitleenKaart’ cadeau of
nog artistieker een kunstwerk te huur (voor zes maanden
of een jaar) Dan verras je echt!
Deze kaart kost slechts €12,- en is verkrijgbaar tijdens
onze openingsuren in het CultuurHuis Zoeterwoude.
Het is toch een uniek idee om iemand te verrassen met
een kunstwerk dat u voor een half jaar huurt van de
KunstUitleen Zoeterwoude. Een origineel cadeau!!

Tiny van Velzen

EEN OPROEP AAN DE KUNSTENAARS
Kom je eigen werken promoten tijdens de KunstUitleen
Zoeterwoude of kom gewoon een keer dienst doen als
vrijwilliger bij de KunstUitleen Zoeterwoude.
Leuk, maar vooral ook noodzakelijk voor je eigen succes.
www.kunstencultuurzoeterwoude.nl of bel: 071-5802212.

KUNST(WERK) VAN DE MAAND
We stellen kunstenaars ook weer in de gelegenheid om in
‘het Venster voor Kunst & Cultuur’ van het CultuurHuis
Zoeterwoude een werk te exposeren.
Voor meer informatie mail naar: saddi68@xs4all.nl

‘KunstUitleen Zoeterwoude’ is mede mogelijk gemaakt met steun van Fonds1818

(fonds1818.nl).

OPEN KIJKDAGEN DECEMBER
KUNSTUITLEEN ZOETERWOUDE
Geopend t/m 18 december
elke zaterdag- en zondamiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
tinyvanvelzen.1@kpnmail.nl of bel: 071 - 580 22 12.

'KunstUitleen Zoeterwoude' is een activiteit van de Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude
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‘KIJKEN NAAR KUNST’
Zien en kijken. Zien is toch meer dan kijken.
Samenmet anderen uit het dorp en omgeving
ging Wil van Leeuwen dit jaar een paar keer
naar een museum om kunst eens op een

andere manier te benaderen. Theatraal kijken noemt hij
het. Kunstkijken voor iedereen, ervaren of niet ervaren,
met voorkennis of geen kennis. Bent u geïnteresseerd
en wilt u een keer mee, mail naar:
kunstencultuurzoeterwoude@gmail.com.


