
ISAAC I S FtAE LS 
De jaarlijkse zomer-tentoonstelling. Dit jaar met werken van 
de grote en echte impressionist Isaac lsraels. 43 werken uit 
voornamelijk particulier bezit, anders zelden of niet te zien, 

zijn bijeen gebracht in het Oude Kerkje. Zondag gesloten. 

Het FtAPHAEL KWARTET 
ontving tijdens het festival voor strijkkwartetten in 1983 te 

Cambridge liefst vier onderscheidingen van de Europese 
Radio Unie. In het Oude Kerkje speelt het ensemble muziek 

van Haydn, Beethoven en Anton Rubinstein. 

LEO VAN DOESELAAR - VVYNEKE JORDANS, 
een pianoduo, (vormen ook een charmant kunstenaarsechtpaar) 
oogsten lauweren in het buitenland o.a. en met name in Japan. 

Op het programma staat o.m. de beroemde Fantasie in f kl.t. 
van Franz Schubert. 

LITERAIRE AVOND. 

RENOIR ENSEMBLE: 
De zetting voor fluit, viool, altviool, violoncello en harp maakt 
het mogelijk een fluitkwartet van Mozart te combineren met 
het harpkwintet van Piemé. De harpiste Manja Smits ontving 

onlangs de Nederlandse Muziekprijs. 

Het TROCADERO SALONORKEST, 
dat al meerdere malen met succes voor Kunst aan de Dijk op-
trad, zal het kroonjaar 1995, waarin onze stichting het derde 

lustrum viert, openen met een luchtig nieuwjaarsconcert. 

*aanvang zondagmiddag 15.00 uur 

LIEUWE VISSER, 
bas-bariton, is een persoonlijkheid, die grote bekendheid heeft 

opgebouwd met een rijk geschakeerd repertoire van liederen 

en opera. Hij zal worden begeleid door de pianist 
RUDOLF JANSEN.  Dit concert wordt aangeboden i.s.m. 
"DE VRIENDEN VAN HET LIED". 

PRISMA OCTET, 
Acht top musici uit het Radio Filharmonisch Orkest, die o.m. 
werken spelen van Jean Franaix en Friedrich Witt. 

Alle concerten beginnen zondagavond om 20.30 uur. 
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International Private Banking Group 	 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 dat 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. 
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 schilderskolonie 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 
'Kortenhoef') en Gabriël Smit woonde en werkte hier. 
Ook nu nog is Kortenhoef een levend cultureel centrum. 
Veel schilders wonen in en rond ons dorp. Barend van 
Voorden en Flip Hamers hebben hun atelier aan de 
Kortenhoefsedijk. De onlangs onder beheer van de 
stichting B.L.O.K. geheel gerestaureerde Oude School huis-
vest in haar vernieuwde ateliers wederom een 4-tal beelden-
de kunstenaars. De veelzijdigheid aan kunstzinnige activiteiten 
komt tot uitdrukking in het programma van KUNST AAN 
DE DIJK Zij organiseert schilderkunstige tentoonstellingen 
die landelijke bekendheid genieten, zoals in het verleden expo-
sitie's als Breitner-Belicht, Grote Realisten, Land van Gabriël, 
Kees Verwey, Amsterdamse Joffers en Vlaamse Expressionisten. 
Daarbij is het streven van de stichting er op gericht zo veel 
mogelijk werk uit particulier bezit in bruikleen te krijgen, werk 
dat anders zelden voor het publiek toegankelijk is. 
Deze zomer organiseert KUNST AAN DE DIJK de prachtige 
tentoonstelling Isaac Israels. 

Eenmaal in het seizoen is er een literaire avond en zeer veel 
aandacht wordt besteed aan een uitgebalanceerd 
muziekprogramma. Er zijn zes concerten in het winterseizoen 
in het met kaarsen verlichte Oude Kerkje. 
Al eerder waren .Emmy Verhey, lsabelle van Keulen, Jaap van 
Zweden en Wibi Soerjadi onze gast, terwijl ook ensembles, 
die zowel in binnen- als buitenland bekendheid genieten, 
door KUNST AAN DE DIJK werden uitgenodigd. 
O.a. het Raphaël Kwartet, het Daniël Kwartet, het Guameri 
Trio, én uit Amerika het °don String Quartet en het 
Colorado Quartet. 

KUNST AAN DE DIJK geeft door middel van affiches en 
aankondigingen in de media zoveel mogelijk publiciteit aan 
haar evenementen. De donateurs worden 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 hierna. Met veel genoegen kondigen wij U hierbij ons 
programma aan voor het seizoen 1994-1995. 

Van harte hopen wij dat U een van deze zondagavonden 
onze gast zult zijn! 

U wordt donateur van KUNST AAN DE DIJK door minimaal 
f40,- over te maken op Postbank rekening nr. 5518442 
t.n.v. onze stichting, met vermelding: Donatie '94 - '95. 
U ontvangt dan het donateurspasje dat recht geeft op een 
reductie van de entreeprijs van max. 2 personen per 
concert. Ook ontvangt U dan maandelijks de info-brief. 

Voor inlichtingen: 
Stichting KUNST AAN DE DIJK Kortenhoef. 

Frans Sluijter (voorzitter) 
Kortenhoefsedijk 115, Kortenhoef, 
telefoon 035 -561626 

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

Anneke van Gestel (secretaris) 
Flevolaan 32, Naarden, 
telefoon 02159-51343 

JAARPROGRAMMA '94-'95 


