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30 sept 

28 okt 

HET LAND VAN GABRIËL 
expositie met werk van: P.J.C. Gabriël, W. Roelofs, 
J.H. Weissenbruch, W. Mans en F. Verster 

LOUIS VAN DIJK en BERT VAN DEN BRINK, 
piano (i.s.m. Helge Domp-Stichting) 

LITERAIRE AVOND 

   

 

25 nov 
STRIJKTRIO VIOLETTA 
Marieke Blankenstein, Prunella Pacey, Pieter Wispelwey 
(i.s.m. Helge Domp-Stichting) 

   

23 dec kerstprogramma FRANZ LISZT KAMERKOOR 
o.l.v. Peter Scholcz, m.m.v. Jan Raas, piano 

KUNST 6 	jan nieuwjaarsconcert (15.00 u) SALONORKEST TROCADERO 

AAN DE 	

24  feb LITERAIRE AVOND 

III1 Ii K 	24 mrt ENSEMBLE met TIES ROORDA e.a. 

28 apr 	

fluiten, strijkers, gitaar 

VOCAAL ENSEMBLE QUINK 
(i.s.m. "Vrienden van het Lied") 

Alle zondagavonden is de aanvangstijd 20.30 uur. 



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 entree prijs van max. 2 
personen per concert. Ook ontvangt u dan de 
maandelijkse infobrief. 

Voor inlichtingen: 
stichting KUNST AAN DE DIJK Kortenhoef. 
Frans Sluijter (voorzitter), 
Kortenhoefsedijk 115, telefoon 035-61626. 
Carole Denninger (secretaris), 
Zuidsingel 67, telefoon 035-61457. 
Jan Kruiskamp (penningmeester), 
Oud-Loosdrechtsedijk 46 Loosdrecht, tel. 02158-6332. 

Stichting Kunst aan de Dijk is zeer verheugd u mede te 
delen, dat zij met ingang van komend seizoen u een 
passend culinair theater-arrangement kon bieden. 

Dit in samenwerking met het tegenover het Oude Kerkje 
gelegen sfeervolle Restaurant HET RECHTHUIS, dat zoals 

u wellicht weet sinds januari 1989 na een grondige 
renovatie haar deuren weer geopend heeft. 

Voor dit Diner aan de Dijk arrangement kunt u 
rechtstreeks reserveren bij: 

HET RECHTHUIS, Kortenhoefsedijk 157, Kortenhoef 
telefoon 035-60233, 

onder vermelding Diner aan de Dijk 

KUNST AAN DE DIJK... 

Het is nu precies 10 jaar geleden dat de stichting 
KUNST AAN DE DIJK haar activiteiten startte met de 
gelijknamige tentoonstelling, die het begin was van een 
lange reeks culturele evenementen. Het laat-gotische 
Oude Kerkje werd het culturele centrum, zoals het ook 
was rond de eeuwwisseling, toen tientallen schilders uit 
binnen- en buitenland er vertoefden om het weidse 
polderlandschap met zijn steeds wisselende luchten op 
het doek vast te leggen. Onder hen waren veel schilders 
van de Haagse school, zoals Willem Roelofs, Jan 
Hendrik Weissenbruch, Floris Verster, Willem Mans, Geo 
Poggenbeek e.v.a. 
Het was echter de schilder Paul Gabriel die vanaf de 
zeventiger jaren van de vorige eeuw, tot zijn dood in 
1903, elke zomer naar Kortenhoef kwam en als stamgast 
bij hotelier Beijer (nu Het Rechthuis) een vaste kamer 
had. Hij mag dus met recht de aartsvader genoemd 
worden ven de schilderskolonie die Kortenhoef, juist als 
Laren en Bergen, rond 1900 was. 

Met de tentoonstelling Kortenhoef - HET LAND VAN 
GABRIEL wil KUNST AAN DE DIJK niet alleen haar 
tweede lustrum vieren, maar ook nog eens het belang 
van het oude schildersdorp onderstrepen. Het waren 
trouwens niet alleen schilders, die hier graag kwamen. 
Nescio schreef hier (getuige het verhaal "Kortenhoef") 
en Gabriel Smit woonde en werkte hier. Ook nu nog is 
Kortenhoef een levend cultureel centrum. Twee schilders 
van formaat: Barend van Voorden en Flip Hamers 
hebben hun atelier nog aan de Kortenhoefsedijk, terwijl 
de Oude School eveneens in gebruik is bij beeldende 
kunstenaars. 
Deze veelzijdigheid aan kunstzinnige activiteiten wil 
KUNST AAN DE DIJK tot uitdrukking brengen in haar 
programma: niet alleen organiseert zij tentoonstellingen 
die landelijk bekendheid genieten (vorige zomer 
organiseerden wij de expositie: "Breitner-Belicht", meer 
dan 4500 bezoekers in 2 weken), ook vinden 's-winters 
in het met kaarsen verlichte Oude Kerkje concerten 
plaats van ensembles die op binnen- en buitenlandse 
podia furore maken. Daarnaast zijn er elk seizoen twee 
literaire avonden. 

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 geinformeerd. Hoe u donateur 
kunt worden van KUNST AAN DE DIJK leest u op de 
achterzijde. 

Met veel genoegen presenteren wij u hierbij ons 
programma voor het seizoen 1990-1991. 
Van harte hopen wij dat u een van deze zondagavonden 
onze gast zult zijn!! 

KUNST 
AAN DE 
DIJK 

in het OUDE KERKJE van KORTENHOEF 
aan de Kortenhoefsedijk 


