
mede mogelijk gemaakt door MuziekPodium Zeeland - gemeente Veere - provincie Zeeland - gemeente Vlissingen / beeld: Monique Jasperse

deelnemende kunstenaars: Ans Couwenberg, Lisanne Douma, Femke Gerestein, Jeanny Golembiewski, Monique Jasperse,
 Giel Louws, Hans Overvliet, Michiel Paalvast, Petra Rouwendal, Peter Steutel, Elis Vermeulen en Tjeerd Vrielink

groepstentoonstelling Grote Kerk Veere
18 mei tot 24 juni 2012

opening: vrijdag 18 mei om 19.30 uur met medewerking van Rene Everts (sax)
openingstijden tentoonstelling: dagelijks van 11.00 - 17.00 uur behalve op maandag en tijdens concerten

decreet
18 mei 2012

aansluitend aan de opening van de tentoonstelling van kunstwerkplaats KipVis
presenteren wij in de avond van 18 mei as. nummero 7/8 van decreet. 
dit nummer toont onder meer een groot aantal beeldend kunstenaars, hun werk
& hun ateliers. waarom? omdat we willen koesteren dat wat we liefhebben, dat
wat ons zo nu en dan de zin van het leven toont, troost biedt of aan het denken
zet. het is ons heilig.

en we moeten het er eens over hebben met elkaar, over de toekomst van die
kunst, kunstenaars en instellingen in zeeland. 
we nodigen U uit hierover met elkaar van gedachten te wisselen. wat willen we
behouden? hoe zou een toekomstige overkoepelende kunstinstelling in zeeland
eruit kunnen zien? welk kunstklimaat verkiezen wij? en wat is ons nog heilig?

doe mee aan dit OPEN PODIUM. mariette dölle (programmaleider TENT rotter-
dam) bijt het spits af en daarna krijgt een ieder die dat wenst een aantal minuten
spreektijd om zijn/haar idee, mening of visie te poneren. dus heeft u een mening
over de toekomst van het zeeuwse kunstklimaat of wilt u deze aanscherpen,
wees welkom. deze avond is bedoeld om met elkaar te komen tot een positieve
bijdrage aan het huidige kunstdebat. samen moeten we het immers doen. 
KUNSTENAARS, instellingen, beleidsmakers, curatoren, liefhebbers komt allen en
discussieer mee. het is van belang dat u er (bij) bent. WAT IS U NOG HEILIG?

AANVANG 21u00
LOCATIE grote kerk veere
GESPREKSLEIDER tjeu strous
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