
ZONDAGAVOND 
19 maart 20.30 uur 
in het 
OUDE KERKJE 
van  KORTENHOEF 

KUNST AAN DE DIJK 
	

aan de Kortenhoefsedijk 

presenteert.... 

"LITERAIR VARIÉTÉ" 

DRS. P. JAN BOERSTOEL MIDAS DEKKERS JEAN-PIERRE RAWIE IVO DE WIJS 

KUNST AAN DE DIJK 

literair 
Zondagavond 19 maart om 20.30 uur biedt KUNST AAN DE DIJK in het Oude Kerkje aan 
de Kortenhoefsedijk in Kortenhoef een wel heel bijzonder programma: 
het LITERAIR VARIETE, een blijmoedige bijeenkomst zonder weerga!! 

DRS. P. (wie kent hem niet...) speelt piano en gonzofoon én zingt. 
JAN BOERSTOEL (liedjesmaker en light-verse dichter) leest voor uit zijn kroegverzen 
"Drinken doet een beetje zeer" en - op verzoek - uit zijn kinderpoëzie "Last van goede 
raad". 
MIDAS DEKKERS zet uiteen waarom zoveel beroemde schrijvers biologie gestudeerd heb-
ben en doet een trefzekere keuze uit zijn voor het radio-programma Vroege Vogels ge-
schreven columns. 
(Bundelingen o.a. "Het Beest", "De Kikvors", "De Kanarie", "Miauw") 
JEAN-PIERRE RAWIE (de vermaarde Groningse bard) declameert uit zijn verzameld werk 
"Oude Gedichten". 
IVO DE WIJS treedt op als spreekstalmeester, opent met een toepasselijk rederijkersballade 
en behandelt verder o.a. praktijk en theorie van het plezierdichten. 

Ongetwijfeld spelen zich wilde taferelen af bij de verkoop- en signeertafel! Zorgvuldig wordt 
afstand genomen van de stoffige vaderlandse voorleescultuur - 
die de thuisblijvers doorgaans in het gelijk stelt! 

Het publiek keert gelouteerd huiswaarts! 

De toegangsprijs voor deze onvergetelijke avond be-
draagt f 15,—. Donateurs van KUNST AAN DE 
DIJK betalen slechts f 10,—. Kaartverkoop aan de 
kassa of vooraf telefonisch reserveren onder nr. 
035-61457 of 61626. Zaal open vanaf 20.00 uur. 	
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Al weer enige maanden zijn wij de volgende grote zomer-schilderijententoonstelling 
aan het voorbereiden. Na het succes van vorig jaar, de expositie MET VERWEY-zing 
naar BOMANS kozen wijvoor 1989 voor het werk van de schilder G.H. BREITNER. 
De schilder Breitner fotografeerde ook. Samen, mèt zijn doeken èn een keuze uit zijn 
fotografisch werk, o.a. middels dia-presentatie van fotografische voorstudies, 
wordt duidelijk hoe hij (Breitner) de fotografie gebruikte als een hulpmiddel bij 
het zien, een geheugensteun bij zijn schilderwerk. 
De tentoon te stellen schilderijen verzamelen wij wederom uit, op de eerste plaats, 
particulier bezit. Dit collectioneren is een omvangrijk en tijdrovend werk. 
Mocht u ons van dienst kunnen zijn met informatie over bezitters (uzelf) van kwa-
liteitswerk van Breitner en die dit ook in bruikleen willen geven, dan zullen wij 
graag van u horen. De condities waarop wij transporteren, exposeren, verzekeren 
zijn zeer hoog! 
Belt u dan; Frans Sluyter 035-61626 of 020-246878 of Carole Denninger 035-61457. 


