
Kunst in de PG opent haar deuren met
ONUITPUTTELIJKE BRONNEN

  22 tot en met 29 januari 2012
Kunstenaars zullen altijd inspiratie halen uit alle facetten van het leven, 

ondanks en dankzij welke economische crisis dan ook; dat heeft de geschiedenis 
al uitgewezen. In de eerste maand van 2012 biedt deze groepstentoonstelling u 

meer zicht op prachtig werk van een achttal kunstenaars.
Kunst voedt immers de ziel van onze beschaving.

Exposanten: 
Sophie van Boven - portretten
Niek Bruynzeel - 2 en 3 dimensionaal 
Carien Engelhard - papiersnedes 
Engelbert Fellinger - fotografie
Hanneke van Gent - schilderijen 
Peter Janssen - fotoinstallaties 
Anne Verhoijsen - objecten
Karin Rianne Westendorp - houtskooltekeningen

* zondag 22 januari 15.00 uur opening
 De expositie wordt geopend door Theo Mulder 
 directeur KNAW (Koninklijke Nederlandse
 Academie van Wetenschappen) en de jonge
 zusters Sjaan en Heleen Oomen op viool en 
 klarinet; voorafgaand een intro van 
 Wiek Hijmans, een virtuoos op elektrische en
 akoestische gitaar: www.wiekhijmans.com

* woensdag 25 januari tussen 12 en 17 uur 
 Brainstorm setting voor kunstminnenden over
 kunstinitiatieven anno 2012
* finissage zondag 29 januari 
 met Sean Bergin, in Zuid-Afrika geboren 
 multi-instrumentalist tussen 16 en 17 uur.

Catalogus
Een speciale uitgave is tijdens de expositie te 
koop en achteraf ook bestelbaar via: 
www.aardpeer-projecten.nl

DENIEUWEGALERIE 
Passeerdersgracht 23, 1016 XG Amsterdam 
Geopend: zaterdag en zondag van 12 - 17 uur en 
op afspraak: 06 16788107



UITNODIGING voor de verrassende opening van de expositie

ONUITPUTTELIJKE BRONNEN
in denieuwegalerie op de Passeerdersgracht: 
Kunst in de PG op zondag 22 januari om 15.00 uur. 
Deze expositie loopt dan nog kort tot en met 29 januari 2012.

EXTRA - EEN POSITIEF IMPULS VOOR HET NIEUWE JAAR
Brainstorm setting woensdag 25 januari 2012 

Doe nieuwe energie op tijdens de brainstorm setting om jezelf in het huidige 
culturele klimaat nieuwe impulsen te bieden. Met creatieve denktechnieken 
volgens het COCD-principe krijg je tools aangereikt om buiten je eigen 
kaders nieuwe mogelijkheden te ontdekken. 

Mogelijkheid voor een lunch is aanwezig.
Entree vanaf 11.30 uur
aanvang: 12 - 17 uur
Laatkomers worden niet toegelaten.
Locatie: DENIEUWEGALERIE, 
Passeerdersgracht 23, 1016 XG Amsterdam

Toegangsplaatsen zijn gratis en beperkt in aantal - dus wees er snel bij!  
OPGAVE: aardpeer@upcmail.nl
(kaarten worden vastgehouden tot een kwartier voor aanvang)

Alleen donderdag 26 en vrijdag 27 januari is de de expositie 
ONUITPUTTELIJKE BRONNEN voor (kleine) groepen op aanvraag 
toegankelijk.
Een aangename gelegenheid in dialoog te komen met één van de 
kunstenaars bij een hapje en een drankje. 
Voor informatie en afspraak bel 06 16788107 

De galerie is iedere zaterdag en zondag van 12 - 17 uur 
en op afspraak via 06 16788107 geopend.


