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Atelierroute 2020 & DE VERDIEPING
•
•

Zet alvast in je agenda 18 en 19 april 2020 atelierroute.
Expositie in DE VERDIEPING thema 100 jaar Veldhoven april, mei, juni
2020.

Nieuwe voorzitter & penningmeester
Ter opvolging van Ingrid zoeken we een nieuwe voorzitter (hoeft geen kunstenaar te zijn, maar wel
betrokkenheid met kunst) en penningmeester. Geïnteresseerden kunnen contact op nemen met Ingrid van
Dooren via email: iccvandooren@gmail.com.Ook vrijwilligers zijn welkom voor ondersteuning bij
activiteiten.

Nieuwe kunstenaar
Carla van der Heiden keramist/beeldend kunstenaar heeft zich bij ons
aangesloten. Welkom! De stoel is een van haar werken.
“De Stoel” challenges the spectator to interact, raises questions, gives
space for own interpretation and has a surreal connotation. In this
sculpture, visual artist Carla van der Heiden - Vrijhoeven questions
the position of the chief executive officer’s (CEO’s), who bear the
ultimate responsibility for the management of a company.

Veldhoven herdenkt 75 jaar Vrijheid
Op 14 september 2019 is in het museum ’t Oude Slot' de
expositie 'Veldhoven 75 jaar vrij' geopend. Ter gelegenheid
van deze expositie heeft Marie-Louise Vooijs Franken 2
schilderijen met een bijbehorend verhaal gemaakt. Tijdens
de officiële opening heeft zij haar verhaal voorgedragen, dit
is terug te kijken via haar website http://www.artcouleur.nl
De schilderijen zijn te zien in ‘t Oude Slot.

In deze expositie worden belicht de meidagen van 1940, oorlogsheld Cees Sleegers, het leven tijdens de
bezetting van Veldhoven, de onderduik, de Arbeitseinsatz, het verzet, de P.A.N., verzetsheld Jan
Borghouts ( ‘Peter Zuid’), de burgerslachtoffers, waaronder de 19 burgerslachtoffers die te betreuren
waren op 17 september 1944 bij een bombardement op Zeelst, de bevrijding en Market Garden en hoe
Veldhoven jaarlijks herdenkt.
Het andere deel van de expositie is te bekijken in DE VERDIEPING, toegankelijk via de Bibliotheek
Veldhoven. Op de bovenverdieping een bijzondere expositie met werken van de ‘war artists’ Gabriel de
Jongh en Herman van den Bosch. Zij maakten, vanaf de inscheping in Engeland, een fascinerende reeks
tekeningen en schilderijen tijdens Market Garden. Op de benedenverdieping zijn ondermeer diverse
panelen, foto’s, een jeep, vitrines met figuren van de bevrijders en speciale aandacht aan
het bombardement op Zeelst met foto’s en objecten te vinden. Daarnaast wordt in deze expositie
aandacht besteed aan de diverse Veldhovense oorlogsmonumenten.

Uitstapje naar Talens
Uitstapje naar Talens 3 oktober 2019. We rijden met eigen vervoer naar Apeldoorn. Vroeg in de middag
start een rondleiding door de fabriek en daarna een korte workshop "Zelf verf maken" . 15 mensen gaan
mee. Er is nog plaats mail dan snel naar grasch@onsbrabantnet.nl.

Suggesties/vragen
Stuur een mail aan info@kunstinhetrondveldhoven.nl
Neem ook eens een kijkje op onze website: www.kunstinhetrondveldhoven.nl

