GALERIE DE

HOLLANDSCHE MAAGD

expositie 1 t/m 24 december 2010

KUNSTLICHT
EXPOSITIE

1

T/M

24

DECEMBER

2010

Allereerst wil ik u, mede namens Jan Maarten, Niels
en Sander een mooie decembermaand toewensen met
fijne feestdagen en een voorspoedig 2011.
Speciaal voor december organiseer ik dit jaar weer een
nieuwe KUNSTLichtexpositie met bijzondere en ook
verrassend betaalbare kunst, sieraden en design. Naast
grote en kleine schilderijen waarin licht een rol speelt
zijn er lampen, lichtobjecten, klokken, glaskunst,
sieraden en kunstboeken. De exposerende kunstenaars
zijn: Ruud Harmsen, Monique van Stokkum, Elzo Dibbets
en Dominique Ampe (schilderijen), Wouter Stips (zeefdrukken en boeken), Jan Mellema (lampen/klokken),
Juul Bögemann (sieraden/lichtobjecten), Katarzyna
Karbownik, Patrycja Dubiel en Louis la Rooy (glas)
Joanna Dynysiuk (sieraden), John van Alphen (vuurstandaard), Jannie Benthem (lichtobjecten), Sabine
Lintzen (glaskunst) en Ping An Brouwers (sieraden).
De Hollandsche Maagd neemt in december deel aan de
KunstLichtroute. De folder kunt u afhalen in de galerie.
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Speciale openingstijden voor deze decemberexpositie:
woensdag t/m zaterdag van 11:00-17:00 uur en alle
dagen tot 21 uur op afspraak en als het bordje OPEN
op de deur hangt. Op vrijdag 24 december sluiten wij
om 16 uur. Tijdens de feestdagen en tussen kerst en
nieuwjaar is de galerie gesloten.

In het bijzonder wil ik u in december uitnodigen voor
“Gedichten bij Kaarslicht” in De Hollandsche Maagd
op Kaarsjesavond, dinsdag 14 december 2010
De Hollandsche Maagd is op 14 december open van
11:00 tot 21:00 uur. Net zoals de afgelopen jaren
verlichten wij de galerie vanaf 17:00 uur met kaarsen
en presenteren een programma met muziek en poezie.
Dit jaar leest Theo Boomzinger een aantal (stads)gedichten voor begeleid door Bé Hofmann (dwarsfluit)
en Jan Mostert (gitaar). Voor bezoekers hebben wij
warme gluhwijn en erwtensoep.
Graag tot ziens in december in Gouda
Galerie de Hollandsche Maagd

www.dehollandschemaagd.nl
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Expositie Licht open: woensdag t/m zaterdag 11-17u (en op afspraak)
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