een Bunder Kunst presenteert

‘een Bunder Verbeelding’
Het thema van deze expositie is Verbeelding.
We hebben dit jaar kunstenaars uitgenodigd
om in onze tuin, waar landschap en kunst
elkaar ontmoeten, de Verbeelding
vorm te geven.
De expositie bestaat uit een grote
verscheidenheid aan tot de Verbeelding
sprekende beelden.
Daarnaast zijn een aantal kunstenaars
uitgedaagd om vanuit verschillende
disciplines zoals theater, dans, film en muziek,
de tuin en de beelden tot leven te brengen.
De deelnemende kunstenaars zijn:
Ton Lamper, Rob Maaskant, Gerdi Zwaan en
Sandra van der Meulen, Karin Starmans, Joke
Konings, Wim Bakker, Han Koster en Funfest.
Daarnaast is er eerder werk te zien van:
Vincent van Limbergen, Martijn Linzell, Guus
Mulders en Gerard Marinus Verkerke.
Elk weekend is er iets bijzonders te beleven.
We nodigen u dan ook van harte uit deze tot
de Verbeelding sprekende gebeurtenissen mee
te maken.

Programma
13 september
Officiële opening om 14:00 uur
presentatie beeld Gerdi Zwaan en
Sandra van der Meulen
presentatie beeld Ton Lamper onder
begeleiding van het koor Cantare
19 september
Muziek: Karel en de Boswachters
Avond: Diner der Verbeelding op inschrijving
20 september
Han Koster levend conceptueel object
Fingerstyle gitaarmuziek: Julio Melio
en Sifra Tempelman
26 september en 27 september
Bewegingstheater Konpaku
3 oktober
Experimentele muziek: Toerental
Avond: Film ‘Silhouetten tegen het licht’
van Eef de Graaf
met live filmmuziek en concert: Yutaka
4 oktober
Absurdistisch theater ‘De Overledene’
Muziek: Yesterday’s Papers

een Bunder Kunst presenteert

‘een Bunder Verbeelding’
De expositie is te bezichtigen van vrijdag tot en
met zondag van 12 september tot en met
4 oktober van 13:00 uur tot 17:00 uur.
Entree € 2,-- (incl. dagprogramma)
Een passe-partout,
het paspoort van de Verbeelding, kost € 10,-Daarmee ondersteun je de activiteiten van de
Bunder en krijg je toegang tot het
hele programma.
Verkoop toegangskaarten en paspoort van de
Verbeelding aan de ingang via de Panhoeveweg

Meer agendanieuws
www.eenbunderkunst.nl

een Bunder
Kunst

Ingang via de Panhoeveweg ‘s-Heer Arendskerke
secretariaat@eenbunderkunst.nl

expositie
12 sept t/m 4 okt 2015

