Persbericht
7 talentvolle amateur kunstschilders exposeren
in ‘de Oude School’ in Kortenhoef.
Het bijzonder fraaie nazomerweer, dat zelfs overging naar de herfstperiode, ligt helaas achter
ons. Met de komst van de herfst breekt er gelukkig wel een periode aan om op een andere
mannier invulling te geven aan de beschikbare vrije tijd. Bijvoorbeeld door het bezoeken van
tentoonstellingen, exposities, toneel- en cabaretvoorstellingen, naast uiteenlopende concerten.
Dus een seizoen dat gekenmerkt wordt door een scala aan mogelijkheden om daar een stukje
vrije tijd aan te besteden. Voor liefhebbers van schilderkunst is het bijvoorbeeld aan te
bevelen om het komend weekend een bezoek te brengen aan een bijzondere expositie van het
werk van 7 talentvolle amateurschilders, die wordt gehouden in ‘de Oude School’ in
Kortenhoef, gelegen aan de Kortenhoefsedijk 145. Van deze groep hobbyschilders, waaronder
prijswinnaars van het jaarlijks in oud-Kortenhoef georganiseerde schildersevenement ‘Place
du Tertre’, volgen de deelnemers aan deze expositie gemiddeld al zo’n 6 jaar of langer, les
van docente Ingrid Jansen, die ook in Kortenhoef haar atelier heeft. Ik ben daar een kijkje
gaan nemen en was verrast door het niveau van het werk dat ik daar op hun schildersdoeken
aantrof. Niet alleen verrast door het niveau en de gevarieerdheid van hun werk, maar vooral
ook door de wijze waarop ze die bewuste avond zo geconcentreerd met hun hobby bezig
waren. De onderwerpen die door hen op het doek waren gezet, bleek heel divers, zoals
landschappen, stadsgezichten, portretten, stillevens, maar ook huis- en wilde dieren. Er wordt
geschilderd in olieverf, aquarel en acryl, maar er wordt ook pastelkrijt gebruikt. Al met al
bleek er sprake te zijn van een heel talentvolle groep. Door het werk dat ik daar zag, kan ik
me levendig voorstellen dat zij dit graag aan een groter publiek van liefhebbers van
schilderkunst willen laten zien. Deze 7 getalenteerde hobbyschilders ‘staken dan ook ‘de
koppen bij elkaar’, met als gevolg dat ze het komend weekend deze expositie in ‘de Oude
School’ in Kortenhoef, gezamenlijk hebben georganiseerd. Daarbij werden ze uiteraard
ondersteund door hun docente die daar al jarenlang ervaring mee heeft. De exposanten zijn:
Wilma van Benschop, Carien Bleumers, Martin van den Broeck, Hennie Droog, Jaap Mulder,
Cia Schutte en Elly Weststrate. Bezoekers aan deze expositie kunnen zo’n 75 schilderijen
bezichtigen en krijgen daardoor een goed beeld van het niveau van hun werk. Een aantal
exposanten biedt hun schilderijen ook te koop aan. Deze expositie is zaterdag en zondag, 29
en 30 oktober a.s. en is geopend tussen 11.00 en 17.00 uur. Aanbevolen!

