Uit in ‘t Gooi
Interactieve kunst

Expositie over
Dikke Torentje
Eemnes

Werk van kunstenaar Wouter Stips en vele anderen zijn te bezichtigen bij Galerie Bianca
Landgraaf tijdens de beurs Art Laren.
Laren

Galerie Bianca Landgraaf
(stand 18) valt op door haar
interactieve presentatie op de
beurs Art Laren die wordt
gehouden in het pinksterweekend van 26 tot en met 28
mei. Een directe verbinding
met de galerie, gelegen in het
Hamdorff-complex in het
centrum van Laren, zorgt voor
een virtuele presentatie van de
galerie in de stand op Art Laren. Bezoekers kunnen naast
de geëxposeerde kunstwerken
op Art Laren via een groot

scherm een kijkje nemen in de
galerie. Uiteraard kan men in
de stand een boeiende en gevarieerde collectie kunstwerken
bezichtigen. Rond de stand
zijn grote sculpturen te zien
van onder andere André Vranken, Eric Claus, Hans Rikken
en Lydia Schröder. Aan de
wand worden schilderijen en
werken op papier getoond van
o.a. Herman van Veen, Wouter
Stips, Ad Arma, Eline de
Jonge, Yvonne Michiels, Anneke Elhorst en Karim Borjas.
Een nieuw gezicht in de galerie

is Herman van Veen. In een
abstracte beeldtaal schildert
hij intrigerende doeken. De
werken zijn ingetogen, bijna
meditatief. Het creatieve
proces dat hieraan vooraf
gaat is als een voorstelling;
in grote concentratie laat
hij het penseel in vloeiende
bewegingen over het doek
dansen. Tot en met 15 juli
zijn zijn ‘Julianadoeken’ nog
te zien in Paleis Soestdijk.
Info: www.artlaren.nl en
www.galeriebiancalandgraaf.nl.

Singer zet verlaging
btw om in drankje
Vanaf de start van het nieuwe
theaterseizoen in september
kunnen theaterbezoekers van
Singer Laren genieten van een
gratis drankje tijdens de pauze.
Nu het er naar uitziet dat de
btw op podiumkunsten wordt
verlaagd van 19 naar 6 % heeft
Singer Laren besloten het
verschil in te zetten voor een
zogenaamde portomoneeloze
pauze. De prijzen zoals die zijn
opgenomen in het zojuist verschenen jaarprogrammaboekje
zijn inclusief 19% btw. Singer
Laren heeft de btw verhoging
van vorig jaar niet volledig

In Oudheidkamer van de
Historische Kring Eemnes
(HKE) is een tentoonstelling geopend onder de
titel Het Dikke Torentje.
In september 2011 is
deze Pieterskerk door de
Hervormde Gemeente van
Eemnes verkocht aan een
groep particuliere eigenaren. De kerk kent sinds de
bouw in 1439 een bewogen
geschiedenis. Oorlogen met
vernielingen doorstond de
kerk. In 1921 trof de brand
in de naastgelegen herberg
Het Roode Kruis de kerk,
die geheel uitbrandde. Alleen de toren en de muren
bleven gespaard en de
inrichting is daarna in stijl
hersteld. Omdat deze kerk
van Binnendijk (!) buiten
de zeewerende Wakkerendijk stond, heeft hij tot 1932
regelmatig met de voeten
in het zeewater gestaan.
Verschillende attributen,
foto’s en documentatie
tonen diverse aspecten van
de geschiedenis van de kerk
en haar gemeente. Een lopende beeldpresentatie met
klanken van het kerkorgel
completeert de tentoonstelling. De expositie is elke
zaterdag tussen 14.00 en
16.00 uur gratis te bezoeken
in de Oudheidkamer van de
Historische Kring Eemnes,
Raadhuislaan 2-A.

Britse band Fischer-Z
treedt op in de Vorstin

Fans van Fischer-Z moeten nog even geduld hebben, maar
27 oktober komt de Britse band toch echt naar de Vorstin
voor een optreden.
Hilversum

De legendarische New-wave
formatie Fischer-Z komt naar
Nederland en staan op zaterdag 27 oktober op het podium
van de Vorstin in Hilversum.
Drie platen in vier jaar tijd,
waren genoeg om de Engelse
band een onmisbare plek in
het collectieve popgeheugen
te geven. Nog steeds klinken
de up-tempo composities als
nieuw en pas geschreven. Deze
avond nemen Watts en zijn
bandleden je mee door de catalogus van Fischer-Z. Fischer-Z
is één van de grote Britse
art-pop / new wave bands uit
de jaren ’80. John Watts is de
componist, zanger en later

Klassiek
concert in
Torenhof

Hemel

in de toegangsprijzen
doorberekend en daarom
is er nu geen ruimte om
de btw verlaging volledig
te compenseren. Vanaf de
start van het nieuwe seizoen
worden in de pauze van de
voorstellingen vanaf bladen
gratis drankjes aangeboden.
Mocht er bij een voorstelling geen pauze zijn dan
wordt het drankje na afloop
van de voorstelling aangeboden. Het nieuwe jaarpogramma is verkrijgbaar bij
Singer Laren en te bekijken
op www.singerlaren.nl.

ook producer van de band die
wereldwijd hits scoorde met
onder andere ‘Marliese’, ‘The
Worker’, ‘Remember Russia’, ‘The Perfect Day’ en ‘So
Long’. In 1981 ging de groep
uiteen waarna frontman John
Watts onder zijn eigen naam
solo verder ging. In 1987
besloot hij de draad weer op
te pakken en onder de oude
naam Fischer-Z een nieuwe
band op te richten.
De Britse New-wave formatie
Fischer-Z staat zaterdag 27
oktober in Podium de Vorstin
in Hilversum. Tickets 28,- zijn
te koop bij Platenhuis t’ Oor
in Hilversum of via www.
deVorstin.nl.

Blaricum

Hemel is een jonge meid die niet van plan is om een lief meisje te zijn. Maar dan
neemt haar vader een beslissing. De Nederlandse film Hemel is nu te zien in
Filmhuis Bussum.

In De Torenhof (Torenlaan 22) wordt donderdag
24 mei om 14.45 uur in
nauwe samenwerking met
Stichting Muziek In Huis
een concert gegeven. Het
ensemble Jenny Haisma en
Jeroen Liedorp, bestaande
uit Jenny Haisma - sopraan, Jeroen Liedorp - piano, brengt een gevarieerd
klassiek programma met
van onder andere Henriette
Bosmans en Anna Cramer.
Het programma duurt één
uur, zonder pauze. De toegang is vrij. Bij de receptie
kan men een consumptiebon kopen om na afloop
eventueel een kopje koffie
of een drankje te nuttigen.

Workshops
in atelier

0 Kijk voor meer informatie op www.hetgooiseleven.nl.

Huizen

Art Laren met Pinksteren
De expositie van de werken van Angeline Rijkeboer zijn
dagelijks in zorgcentrum Johanneshove in Laren te bezichtigen van 9.00 tot 19.00 uur.

Wilde dieren sieren
muren Johanneshove
Angeline Rijkeboer uit Blaricum exposeert tot en met
28 mei 2012 haar wildlife- en
vogelschilderijen in de gangen
en het restaurant van zorgcentrum Johanneshove in
Laren. Kenmerkend voor haar

schilderijen zijn de heldere,
krachtige kleuren. Een
veelgehoorde reactie is: Die
kléuren, daar word je vrolijk
van! Info: 035-5269035
of via haar website: www.
angeline-rijkeboer.nl.

Laren

Tijdens het pinksterweekend
van 26 tot en met 28 mei
exposeren 25 gerenommeerde
galeries eigentijdse kunst in
het Singer Museum in Laren.
Werk van zo’n 125 internationale beeldende kunstenaars
wordt dan gepresenteerd.
Naast schilderijen zijn er veel
sculpturen te bewonderen.
Ook uit het buitenland komen
galeries, zoals Gaudi uit
Madrid. Verder nemen onder
andere Bianca Landgraaf en
Janknegt uit Laren deel. De

intieme sfeer van Art Laren
wordt versterkt door muzikale
optredens van studenten van
het Utrechts Conservatorium.
Door de btw-verhoging gaat
het niet zo goed met veel
galeries in Nederland, maar op
een kunstmanifestatie als Art
Laren tonen de beste galeries,
dat er nog steeds uitstekende
en verrassende kunst wordt gemaakt, waar een breed publiek
belangstelling voor heeft.
Het bezoek aan Art Laren kan
worden gecombineerd met het
bekijken van de succesvolle

Singer-tentoonstelling Schilders aan zee, van Mondriaan
tot Munch, die op 28 mei haar
deuren sluit.
Art Laren wordt voor de 17e
keer georganiseerd door de
Larense serviceclub Kiwanis.
Inkomsten uit Art Laren gaan
naar de bouw van een school
voor gehandicapten in Mombasa (Kenia). Openingstijden
zijn van 11.00 tot 17.00 uur in
het Singer Laren, Oude Drift
1 in Laren.

0 www.artlaren.nl

Atelier Stawicki heeft
deze zomer een drietal
workshops, modeltekenen,
waterverdunbare olieverf
en experimenteel schilderen. Dit zijn workshop van
een hele dag inclusief lunch
en materiaal. De workshops zijn geschikt voor
beginners en gevorderden
die verder in willen gaan op
deze onderwerpen.
Op zaterdag 16 juni is er
van 10.00 uur tot 17.00 uur
een workshop modeltekenen. Lees meer op www.
atelierstawicki.nl.
Atelier Stawicki is gevestigd aan de Eemlandweg
7 in Huizen, telefoon 0653529153.

