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Kom naar de Vriendenborrel!

Op 2 december van 17.00 – 17.30 houdt Beeldend Gesproken speciaal voor de

Vrienden een preview en presale van ‘Klein Geluk’: kleine werkjes van onze
kunstenaars voor een schappelijke prijs. Mis deze gelegenheid niet om een
klein hoekje van uw muur te verfraaien, of een exclusief (sinterklaas of kerst)
cadeautje te kopen.
Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. En…een mooie
gelegenheid om andere Vrienden van Beeldend Gesproken te treffen. Om
17.30 is de officiële opening en verkoop. Dus wees er snel bij: ‘wie het
eerst komt, het eerst maalt!’

Feestelijk cadeau van twee Vrienden
De Vrienden Els Borgesius en haar man Theo Schut vierden hun verjaardagen,
waarbij op hun feest een presentatie te zien was met een groot aantal werken
uit de collectie van Beeldend Gesproken. Het was een geweldige gelegenheid
om de veelzijdigheid en diversiteit onder de aandacht te brengen van een grote
groep mensen. Klik hier voor de presentatie.
Bovendien hadden zij hun vrienden en relaties gevraagd om in plaats van een
cadeau, een bijdrage te leveren aan het kunstenaarsfonds van de Vrienden. De
opbrengst was ruim € 1.000,. Geweldig!
Het bedrag wordt gebruikt voor de Beeldend Gesproken Kunstprijs 2017.

Le bal populaire van JeanFrançois Barrère

Een nieuwe Vriend aan het woord: Saskia van Oenen

Ik liep met mijn geliefde door de Hallen om te zien wat daar te beleven was.
Het leek een onafzienbare hoeveelheid super hippe overvolle eetgelegenheden
waar we ons doorheen ploegden  “béétje eentonig”, zeiden we. Op den duur
ook boetiekjes, de film, de bieb, maar verrassend, dat niet bepaald.
Toen opeens  galerie Beeldend Gesproken: dáár wilden we wel in! Eindelijk
Iets Anders  en dan nog wel kunst van mensen met een psychiatrische
achtergrond. We zijn allebei al een hele tijd geïnteresseerd in allerlei soorten
kunst buiten de reguliere paden. Hoera: galerie vol mooie verrassende kunst
waar je alsmaar anders naar kan kijken, binnenstebuiten en omgekeerd. Moet
je uiteraard vriend van worden: voor de kunstendiversiteit in onze stad!

Beeldend kunstenaar Inge
Kuypers kreeg steun van het
Kunstenaarsfonds
Zij heeft het gebruikt om een aantal
cursussen te volgen waar onder een
cursus edelsmeden. Verschillende
technieken kwamen aan bod als
zagen, ombuigen en gaatjes
boren om van zilveren bestek
sieraden te maken.
Op deze manier kreeg zij contact
met mede cursisten en leraren en
heeft ze nieuwe ervaringen en
inspiratie opgedaan. Zelf zegt ze:
'Tegen het eind van de cursus waren
mijn onzekerheden nagenoeg
verdwenen en was ik rustiger en
voelde me meer geaccepteerd Ik kon
me ook beter concentreren wat het
werk ook weer ten goede kwam! Ik
dank jullie hartelijk voor de
toekenning van deze subsidie aan
mij!!!".
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