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JAAP VAN ZWEDEN 

DANIËL KWARTET 

BAREND VAN VOORDEN 
overzichtstentoonstelling, zondag gesloten. 

JAAP VAN ZWEDEN, viool 
ALDERT VERMEULEN, piano 
De concertmeester van het Koninklijk Concertgebouw Orkest 
opent het seizoen 1991-1992. 

J.P. GLERUM 
Lezing over kunst- en antiekveilingen. 

FRANK PETERS, piano 
Prijswinnaar Berlageconcours 1985 
Eduard Flipse concours 1990 

VAN GENDT KWINTET m.m.v. Leo van Doeselaar, piano 
o.a. Mozart Kwintet in Es KV 452. 
Bijdrage van Kunst aan de Dijk aan het Mozartjaar. 

SALONORKEST TROCADERO 
Het traditionele nieuwjaarsconcert 
* aanvang 15.00 uur 

LITERAIRE AVOND 

DANIEL KWARTET 
Strijkkwartet van internationale klasse. 

TRIO UCCELLINI, clavecimbel, blokfluit en barokcello. 
Een flitsend slot van de concertreeks in barokstijl. 

Alle concerten beginnen zondagavond om 20.30 uur. 



in het OUDE KERKJE van KORTENHOEF 
aan de Kortenhoefsedijk 

KUNST AAN DE DIJK... 

In 1981 startte de stichting KUNST AAN DE DIJK haar 
activiteiten 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 schil-
ders 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. De schilder Paul Gabriël, 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, mag 
met recht de aartsvader genoemd worden van de schilders-
kolonie die Kortenhoef, juist als Laren en Bergen, rond 1900 
was. 

Het waren trouwens niet alleen schilders die hier graag 
kwamen. Nescio schreef hier (getuige het verhaal "Korten-
hoef) 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 
landelijke bekendheid genieten (Grote Realisten, Breitner-
Belicht, Het land van Gabriel en deze zomer Matthijs 
Rëling), ook vinden 's-winters in het met kaarsen verlichte 
Oude Kerkje concerten plaats van ensembles die in binnen-
en buitenland bekendheid genieten. 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 program-
ma voor het seizoen 1991-1992. 
Van harte hopen wij dat U een van deze zondagavonden 
onze gast zult zijn! 

met dank aan 
Mr. G.H. Denninger 
Notaris 

Melkpad 45 1217 KB Hilversum Telefoon 035-42144 

U wordt donateur van KUNST AAN DE DIJK door minimaal 
f40,- over te maken op postrekening nr. 5518442 of op 
bankrek.nr. 43.47.96.530 (Amrobank Kortenhoef) t.n.v. onze 
stichting. 
U ontvangt dan het donateurspasje dat recht geeft op een reductie 
op de entreeprijs van max. 2 personen per concert. Ook ontvangt 
U dan de maandelijkse infobrief. 

Voor inlichtingen: 
Stichting KUNST AAN DE DIJK Kortenhoef. 

Frans Sluijte, (voorzitter), 
Kortenhoefsedijk 115, telefoon 035-61626. 

Carole Denninger (secretaris), 
Zuidsingel 67, telefoon 035-61457 

Jan Kruiskamp (penningmeester), 
Oud-Loosdrechtsdijk 46 Loosdrecht, telefoon 02158-26332 


