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Heeft u nieuws voor onze nieuwsbrief? Stuur dat dan
naar ons via het volgende mailadres: saddi68@xs4all.nl
Aanmelden nieuwsbrief?
Stuur uwmailadres naar: saddi68@xs4all.nl
Afmelden nieuwsbrief? Dat kan eveneens via
bovenstaand mailadres.

‘KunstUitleen Zoeterwoude’ is mede mogelijk gemaakt

met steun van Fonds1818 (fonds1818.nl).

'KunstUitleen Zoeterwoude' is een activiteit van de Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude
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OPEN KIJKDAGEN DECEMBER
KUNSTUITLEEN ZOETERWOUDE
Geopend op zaterdag 10 december van 10.00 tot 16.00 uur
en op 17 en 18 december van 13.00 tot 17.00 uur.
VERKOOP UIT EIGEN COLLECTIE MET 25% KORTING!
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
tinyvanvelzen.1@kpnmail.nl of bel: 071 - 580 22 12.

‘HET VENSTER VOOR KUNST & CULTUUR’
TE HUUR/TE KOOP UIT DE COLLECTIE
VAN KUNSTUITLEEN ZOETERWOUDE
Meer info? Kijk op onze website of bel: 071-580 22 12.

Over de kunstwerken:

Kunstenaar: Lauran van Oers.
Titel: Geriefhoutbosje
waterlandschap.
Afmeting: 95 x 70 cm.
Schilderij, olieverf op doek.

Verkoopwaarde: € 900,-. Huurwaarde: € 60,- per 6 mnd.

Kunstenaar: Kees Pleij.
Titel: De haan van boerderij Rustdam.
Afmeting: 60 x 50 cm.
Olieverf op paneel.
Verkoopwaarde: € 275,-.
Huurwaarde: € 30,- per 6 mnd.

Kunstenaar:
Tiny van Velzen - van Santen.
Titel: Feestvarkens.
Afmeting: 80 x 100 cm.
Acryl op doek.
Verkoopwaarde: € 425,-.
Huurwaarde: € 60,- per 6 mnd.

KERSTCONCERT, ZATERDAG 17 DECEMBER
MUZIEKCENTRUM, SCHENKELWEG 6
INLOOP V.A. 19.30 UUR, TOEGANG GRATIS!
• Kerstmuziek door het orkest van VIOS.
• American christmas standards door saxofoon-saxtet.
• Swingende kerstsongs van ‘De Dixiedames’.
• Meezingers van het Shantykoor ‘De WeidePoort’.
• Engelse carols op de harp van Nelleke Louwe Kooijmans.
• Kerstmarkt met leuke kerstartikelen.
Meer info? info@vioszoeterwoude.nl

5 NOVEMBER T/M 23 DECEMBER
KUNST, DESIGN EN AMBACHT

MAKERSMOMENTEN
Tijdens ‘Makersmomenten’ tonen tien-
tallen kunstenaars recent werk.
Schilderijen en objecten van professio-
nele, aan Franx verbonden, kunstenaars
worden gecombineerd met ontwerpen
van eindexamenstudenten van het
Hout- en meubileringscollege en de
Willem de Kooning Academy.

Ontwerper en stylist Irene van Ophoven heeft de expositie
vormgegeven. Als bezoeker word je meegenomen langs
negen stijlkamers, van ‘ochtend’ tot ‘nacht’. Zo ervaar je hoe
kunst past bij elk moment van de dag.
Bewonder de ambachtelijk gemaakte meubels en de bijzon-
dere interieurobjecten. Struin langs fotografie, pentekenin-
gen, olieverfschilderijen, textiele- en ruimtelijke werken en
ontdek de collecties van toffe ontwerplabels.
‘Makersmomenten’ biedt méér dan kunst kijken alleen. Laat
je inspireren door ruim 50 makers en niet-alledaagse design-
artikelen. Misschien bemachtig jij binnenkort een van deze
collectorsitems of vind je iets bijzonders om cadeau te doen.
Locatie: Kunstgarage FRANX, Vlamingstraat 1, Zoetermeer.

BASISCURSUS TEKENEN EN SCHILDEREN
BIJ ‘DE KAMELEON’
Vanaf half januari 2023 bieden wij een basiscursus tekenen
en schilderen aan. Op 5 vrijdagmiddagen van 14.00 -
16.00 uur, gegeven door onze docent Lauran van Oers.

De eerste 3 bijeenkomsten zullen o.a. gaan over het tekenen
naar de waarneming. Per les zullen 1 à 2 speelse opdrachten
worden gegeven waarin de basisprincipes van het tekenen
aan de orde komen, t.w. compositie, lijnvoering en expressie.
In de vierde les zal een schilderij worden gemaakt waarbij
de nadruk ligt op kleurgebruik. Aan de orde zullen komen
het mengen van kleuren, toonwaarde (licht/donker), kleur-
contrasten en koude en warme kleuren.
De vijfde les zal gaan over ruimte en perspectief in schilderij
of tekening.
Meenemen: een liniaal, een afbeelding of foto van een
stadsgezicht of een landschap. Materialen worden deels
aangeboden. Potloden en houtskool dienen de deelnemers
zelf mee te nemen, papier en acrylverf is aanwezig.
Kosten zijn 50 euro voor leden, 60 euro voor niet-leden.

Aanmelden kan via info@kameleonzoeterwoude.nl
Voor verdere informatie en exacte data kunt u terecht op
onze website www.kameleonzoeterwoude.nl

Het atelier van‘De Kameleon’

Kosterspad 3 (Ingang aan de Loethe)

2381 BN Zoeterwoude

www.kameleonzoeterwoude.nl

info@kameleonzoeterwoude.nl

REMBRANDT IN DE SALON
Wat een fantastische KunstSalon afgelopen vrijdagavond
in ons Cultuurhuis. Over Rembrandt van Rijn, de grootste
schilder uit onze vaderlandse geschiedenis.
Over de Leidse tijd voornamelijk. Om verschillende redenen
zeer interessant. Allereerst natuurlijk was er de grote ver-
bazing over het negeren door Leiden van het belang van
Rembrandt voor de stad .Het slordig omgaan met juistheid
van gegevens uit en van zijn jeugd. Onze echte Leidse
verteller Nick Oudshoorn draaide daar niet om heen. Zijn
werk in de onderzoekscommissie van de Universiteit Leiden
was precies dat onderdeel: maak helder wie en wat

Rembrandt was.
Op soms uiterst grappige wijze nam
Nick ons bijna aan de hand mee door
Leiden en alle plekken van belang voor
de ontwikkeling van Rembrandt.
Mogelijk zou de polder van Zoeterwoude

op nog geen 100 meter vanaf zijn geboorteplaats regelmatig
zijn speelplek geweest zijn, misschien zelfs wel zijn inspiratie.
Deze KunstSalon was ook interessant omdat Nick in de
tweede helft op uiterst originele wijze ‘de Nachtwacht’ liet
zien. Hoe geniaal Rembrandt zijn compositie maakte en
welk een fantastisch effect het schilderij daardoor kreeg.
Zoals Nick zei: “Als je wat langer naar het doek kijkt zijn alle
hoofdrolspelers weg. Zoveel beweging is er geschilderd.”
De KunstSalon was druk bezet en veel mensen bleven nog een
hele tijd napraten. Dat biedt perspectief voor volgend jaar.
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2022. Een druk en
bewogen jaar van Kunst en Cultuur Zoeterwoude.
Veel activiteiten met mooie resultaten..
Nog een nieuwtje: het bestuur heeft twee nieuwe leden
Dorien Janssen en Barbera Sterk.
Nieuwe ideeën en creatieve impulsen voor het volgend jaar.
Voor u allen zijn de beste en creatiefste wensen voor 2023
en voor deze maand: fijne Sint en Kerstdagen
De compositie voor het volgend jaar is volop in beweging.
Kunst en Cultuur Zoeterwoude loopt er niet voor weg.
Blijf kijken.

Wil van Leeuwen, voorzitter




