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Bomen, taal & teken 
expositie 10 t/m 15 sept '84 

Zeer geachte mevrouw/mijnheer, 

Gedurende een reeks van jaren organiseert onze stichting cultu-
rele manifestaties op het gebied van muziek, literatuur en schil-
derkunst in het laat-gotische kerkje aan de Kortenhoefsedijk. 
Op die manier proberen wij de herinnering aan de kunstenaars-
kolonie, die Kortenhoef gekend heeft, levend te houden. 

In juni dit jaar was er onder het thema 'Nescio uit de doeken' 
voor het eerst een gekombineerde expositie van literatuur en 
schilderkunst, die mede dankzij veler medewerking een succes werd: 
ruim tweeduizend bezoekers uit het gehele land verdeeld over 
nauwelijks zes dagen is een heel behoorlijk resultaat. 

In september houden wij onder het motto 'BOMEN, taal & teken' 
de tweede expositie van dit jaar. Het werk van Pieter Schouten 
concentreert zich op alles wat gegroeid is, met name bomen. Naast 
de selektie tekeningen en olieverfschilderijen uit zijn werk, 
verzamelden wij voor deze tentoonstelling materiaal (handschriften, 
tekstvarianten en curiosa) op het gebied van boompoezie. 
Als mogelijk aardige informatie: in het programma "van Gewest tot 
Gewest" wordt op woensdagavond ruim aandacht besteed aan de 
expositie 'Bomen, taal & teken' 

Speciaal ter gelegenheid van dit evenement geeft KUNST aan de 
DIJK in een genummerde oplage van 500 exemplaren een boekje uit, 
waarin een tiental tekeningen van Pieter Schouten gereproduceerd 
worden. Verder zijn er een geselekteerd aantal 'boomgedichten'. 
opgenomen, voor zover mogelijk in het handschrift van de auteur. 
De tekst en samenstelling werd verzorgd door Henk Abma, voorzitter 
van onze stichting. Toon Verhoeven verzamelde de benodigde hand-
schriften en Frans Sluyter deed de vormgeving. Het boekje kan 
(zonder bijkomende kosten) besteld worden door overmaking van 
f 10,-- op giro 32750, t.n.v. Kunst aan de Dijk, Kortenhoef, 
O.V.V. 'Bomen, taal & teken', dan wel tijdens de tentoonstelling 
gekocht worden. 

De expositie wordt gehouden van 10 t/m 15 september, van 10.00 
tot 21.00 uur. Gedurende de hele expositie-week worden er vaar-
tochten van telkens één uur gehouden. De boten worden bemand 
door mensen van Natuurmonumenten die gedurende de tocht vertellen 
oven de flora en fauna van het unieke plassengebied van Kortenhoef. 
Afvaart bij de tentoonstelling. 

De openingstijden van maandag tot en met zaterdag zijn non-stop 
van 10.00 tot 21.00 uur. 

Entree: 	tentoonstelling - volwassenen f 3,00 
- kinderen 	f 1,00 

vaartochten 	- volwassenen plus f 3,50 
- kinderen 	plus ± 1,50 

Met vriendelijke groeten 
hoogachtend 
Kunst aan de Dijk 


