
U wordt donateur van KUNST AAN DE DIJK 
door minimaal f 30,— over te maken op 
postrek.nr. 5518442 of op bankrek.nr. 
43. 47.96.530 (Amro-bank Kortenhoef) t.n.v. 
onze stichting. 
U ontvangt dan het donateurspasje, dat recht 
geeft op een aanzienlijke reductie op de en-
tree prijs voor max. 2 personen per concert. 
Ook ontvangt u dan de maandelijkse info-
brief. 

Voor inlichtingen: 
stichting KUNST AAN DE DIJK Kortenhoef. 
Frans Sluijter (voorzitter), Kortenhoefsedijk 
115, telefoon 035-61626. 
Carole Denninger (secretaris), Zuidsingel 67, 
telefoon 035-61457. 
Chris de Moraaz Imans (penningmeester), 
Zuidsingel 75, telefoon 035-61952. 

KUNST 
i DE ii)IANJ.  

in het 
OUDE KERKJE 

aan de Kortenhoefsedijk 

PROGRAMMA SEIZOEN 1989/1990 

20 JUNI T/M 1 JULI 1989: 
BREITNER - BELICHT, 

expositie met schilderijen 
en foto's van 

G.H. BREITNER (1857-1923) 

24 SEPTEMBER 1989: 
GIOTTO-ENSEMBLE 

Pauline Oostenrijk - hobo, 
Marin Mars - viool, 

Irma Haverkamp - altviool, 
Michel Dispa - cello en 
Dido Keuning - piano 

29 OKTOBER 1989: 
RACHEL ANN MORGAN - zang en harp 

EDWARD WITSEN BURG - harp 

26 NOVEMBER 1989: 
DORINE VAN DER KLEI met 

„Allemaal Ellende" 

17 DECEMBER 1989: 
SEBASTIAAN OOSTHOUT - piano 

Chopinrecital 

7 JANUARI 1990: 
SALONORKEST TROCADERO 
licht-klassiek Nieuwjaarsconcert 

21 JANUARI 1990: 
SWEELINCK-KWARTET 

strijktrio 

18 FEBRUARI 1990: 
LUDWIG TRIO - strijktrio 

25 MAART 1990: 
PETER BRUNT - viool 
ELLEN CORVER - piano 

JACOB SLAGTER - hoorn 

29 APRIL 1990: 
LITERAIRE AVOND 

27 MEI 1990: 
BREDERO BURLESQUE 

zang, clavecimbel en violoncello 



KORTENHOEF 
KUNST AAN DE DIJK 

KUNST AAN DE DIJK... 

In 1981 is het initiatief genomen het oude dorp Kortenhoef weer tot een levend cultureel cen-
trum te maken, zoals dat van de eeuwwisseling tot de vijftiger jaren ook het geval was. 
Het prachtige laat- gotische Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk werd, als stijlvol monument 
en veel gekozen onderwerp voor menig schilder, de sfeervolle ruimte, waarin de eerste expositie 
"Kunst aan de Dijk" gehouden werd. In één week bezochten 2700 mensen deze tentoonstel-
ling! 

Veel succesvolle exposities zouden volgen, o.a. Jan Sluyters, Nescio uit de Doeken, Grote Rea-
listen en zomer 1988: Met Verwey-zing naar Bomans. De echte Kortenhoefse schilders werden 
intussen niet vergeten. Met haar lustrumtentoonstelling: Kortenhoef-Schilderrijk werd een hom-
mage gebracht aan alle schilders die rond 1900 door het Kortenhoefse polderland trokken om 
het weidse landschap en het intieme dorp-aan-de-dijk op het doek vast te leggen: Floris Verster, 
Vreedenburgh, Ritsema, Bastert, Smoorenberg, Bauffe en vele anderen, terwijl Paul Gabriël 
hun aartsvader genoemd mag worden. 
Ook nu nog telt Kortenhoef twee schilders van formaat: Barend van Voorden en Flip Hamers, 
die hun atelier aan de dijk hebben. 

Behalve schilders werden ook schrijvers door Kortenhoef aangetrokken: Nescio zwierf door de 
polders en gaf één van zijn verhalen de titel: Kortenhoef. Gabriël Smit vertoefde eveneens 
graag in het kunstenaarsontmoetingspunt: Auberge Het Rechthuys, destijds geleid door hotelier 
Beyer. 

Intussen is de stichting KUNST AAN DE DIJK in de wijde omtrek niet alleen bekend geworden 
vanwege de door de pers en kunstcritici gewaardeerde tentoonstellingen (deze zomer: 
BREITNER-BELICHT), maar tevens door de concert- en literaire avonden die tijdens het winter-
seizoen gehouden worden. Vrijwel alle ensembles, die op binnen- en buitenlandse concertpodia 
furore maken, zijn al eens te gast geweest in Kortenhoef en bekende literatoren en voordrachts-
kunstenaars gaven acte de présence in het met kaarsen verlichte Oude Kerkje. 

KUNST AAN DE DIJK geeft door middel van affiches en aankondigingen in de media zoveel 
mogelijk publiciteit aan haar evenementen. Daarnaast worden de donateurs iedere maand via 
een info-brief over de volgende concert- of literaire avond geïnformeerd. 
Hoe u donateur kunt worden van KUNST AAN DE DIJK leest u op de achterzijde. 

Met veel genoegen (en enige trots) presenteren wij u hierbij het programma voor het komend 
seizoen. Van harte hopen wij dat u op een van deze zondagavonden onze gast wilt zijn! 


