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KORTENHOEF, juni 1989. 

Geachte mevrouw / mijnheer, 

Met bijzonder veel genoegen kondigen wij u onze komende zomer-
expositie aan: 

BREITNER - BELICHT 

van 20 juni t/m 1 juli a.s.(niet op zondag) 

met een keur aan unieke schilderijen, zowel uit museaal als par-
ticulier bezit,van de schilder George H. Breitner (1857-1923). 

Omdat Breitner, die bekend staat als dé schilder van het Amster-
damse volksleven rond de eeuwwisseling, niet alleen zijn schets-
boekjes maar ook zijn fototoestel veelvuldig gebruikte bij de 
voorstudies van zijn werk, zal via een dia-presentatie een aantal 
foto's getoond worden. Bovendien wordt in een aantal vitrines 
het beeld van de schilder- fotograaf Breitner verdiept d.m.v. 
zijn correspondentie, schetsboekjes, oude foto's e.d. 

Zoals gebruikelijk kunt u tijdens de tentoonstelling 's middags 
een vaartocht maken o.l.v. Natuurmonumenten door het prachtige 
natuurgebied achter het kerkje. 

Kortom: alle reden voor u om deze, in alle opzichten, unieke 
expositie te bezoeken! Mocht u in onze omgeving wonen, dan 
maken wij u even attent op het feit, dat u ook 's avonds tot 
21.00 u in alle rust van al dit moois kunt genieten. 

Graag tot ziens in het u bekende Oude Kerkje aan de Kortenhoef-
sedijk 168 in Kortenhoef! 

KUNST AAN DE DIJK 

BREITNER - BELICHT 
Van 20 juni t/m 1 juli a.s. (niet op zondag) 
in het Oude Kerkje, Kortenhoefsedijk 168 
te Kortenhoef. 
Schilderijen en foto's van de schilder-
fotograaf George H. Breitner. 
Openingstijden: 10.00 - 21.00 uur. 

Vaartochten o.l.v. Natuurmonumenten: 
13.00 u - 14.30 u - 16.00 u en 
's zaterdags de hele dag. 

BREITNER 
rn 

20juni 

inhet OUDE KERKJE 
- 1 juli

,89 
aan de Kortenhoefsedijk 

Entree expositie: f 5,- Vaartocht f 4,50 	in KORTENHOEF 
Kinderen half geld. 


