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Expositie ‘100 jaar Veldhoven’ in DE VERDIEPING
Op 1 mei 2021 bestaat Veldhoven 100 jaar en dat gaat natuurlijk gevierd worden. Alleen door Corona ziet
de wereld er heel anders uit inmiddels. Kunst in het Rond Veldhoven wilde in DE VERDIEPING een expositie
met als thema: ‘100 jaar Veldhoven‘ organiseren. Achter de schermen is er veelvuldig contact met Hans
Sonnemans om naar alternatieven te kijken zoals exposeren bij diverse culturele instellingen in Veldhoven.
Helaas blijft Covid roet in het eten gooien. We willen de expositie graag door laten gaan maar op dit
moment kunnen we nog niets vaststellen. Als er ontwikkelingen zijn informeren we jullie.

Werk van collega kunstenaars
Clemens Stolwijk heeft tijdens de lockdown veel geschilderd.
Zijn werkstukken over 100 jaar Veldhoven staan te wachten
om geëxposeerd te worden. Geïnspireerd door de mensen
uit Frontberichten heeft hij een serie ‘koppen met
(mond)kapjes’ gemaakt. Op paneeltjes van 20x20 cm zijn dit
19 afbeeldingen in een frame van 100 x 80 cm. Zowel in St
Anna in Geldrop als in VieCuri in Venlo zijn de werken
tentoongesteld.

Wilma Linders stond 16 december 2020 in het ED met haar kerstboom. Ze
hing deze vol plastic verpakkingen: ‘Net als de aarde zelf, die ten onder dreigt
te gaan aan de berg afval’. Het is een aanklacht, de opvallende kerstboom bij
haar huis. Wilma maakt hiermee een statement over plastic afval: ,,Als je ziet
hoe bijna alles verpakt is, belachelijk.”
In het donker ziet de kerstboominstallatie er volgens de verslaggever nog
verbazingwekkend sfeervol uit, maar bij daglicht biedt de kerstboom met
kluit toch vooral een trieste aanblik. Wilma geeft aan: “Ik zie voorbijgangers
kijken: wat is dát nou? Maar dat moet ook: sterker nog: dat is juist mijn
bedoeling.”

Kijk eens op onze website waar onze kunstenaars in Coronatijd mee bezig zijn:
https://www.kunstinhetrondveldhoven.nl/exp…/corona-creatief
Wil jij je werk hier ook op plaatsen mail dit dan naar info@kunstinhetrondveldhoven.nl

Atelierroute 2021
Ook de atelierroute 2020 is niet doorgegaan vanwege Corona. In het voorjaar van 2021 wordt een besluit
genomen over wanneer de atelierroute 2021 zal plaatsvinden. Naar verwachting wordt dit najaar 2021.

Beeldmateriaal
Voor communicatie in brede zin zoals website, facebook, persberichten etc. zijn we op zoek naar recent
beeldmateriaal. Graag dit in groot formaat met beschrijving van het werk en je naam mailen naar
Grasch@onsbrabantnet.nl

Suggesties/vragen
Stuur een mail aan info@kunstinhetrondveldhoven.nl
Neem ook eens een kijkje op onze website: www.kunstinhetrondveldhoven.nl
Of op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/people/Kihr-Veldhoven/100014114508825

Nieuws van het bestuur

Wij zijn erg blij met de komst van Willemien Mansvelders als nieuw
bestuurslid. Ingrid van Dooren neemt in 2021 afscheid van Kunst in
het rond en draagt het werk van penningmeester over aan
Willemien. Ook gaat Willemien het bestuur op andere fronten
versterken.

