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EXPOSITIE: zondag 27 mei, 3, 10 en 17 juni 2018, van 14.00-17.00 uur
Op zondag 27 mei 2018 om 14.30 uur opent Kunstkring Het Gelders Eiland, in
aanwezigheid van de kunstenaars een nieuwe expositie. Het bestuur nodigt u daarvoor
van harte uit. De toegang is gratis. De tentoonstelling omvat fotografische kunst van
Gaby van Hall en beelden van Ulla Bosman. Beide kunstenaars zijn woonachtig in de
Liemers, respectievelijk in Aerdt en Babberich.
Tijdens de opening wordt de muziek verzorgd door Manon Nijenhuis, zang en Jetse de
Jong, piano.
Gaby van Hall is intuïtief fotograaf en schrijver. Ze zegt zelf: “ ik wil met mijn gevoel
mijn hart achterna rennen om dan zielsgraag momenten vast te leggen”. Ze volgde
diverse cursussen en workshops waardoor ze leerde werken met energie. Soms lukt het
haar niet vast te leggen wat ze in de natuur ziet en ervaart omdat het te prachtig lijkt
om in een beeld te vangen. Wanneer ze een tekst schrijft , weet ze vaak al welke foto
daarbij hoort. Ze maakt ook foto's —van velerlei aard— in opdracht. Van een prachtig
veldboeket in de natuur zelf tot gelegenheidsportretten.. haar werk is zeer divers.
www.picturesbygaab.com
Ulla Bosman is in 1997 begonnen met beeldhouwen. Ze wil niet kiezen tussen abstract
en figuratief. Wat ze ook maakt, ze stopt pas als ze het zèlf mooi vindt. Dat kan soms
lang duren, zoals bij de torso's van zwangere vrouwen die ze nu exposeert… veel meer
dan 9 maanden. Ze werkt bij voorkeur in steen, maar ook afgietsels in metaal of
kunststof komen voor. Ook epoxy katten vroegen de nodige aandacht. Fascinatie voor
vorm is vaak een uitgangspunt. Ook een techniek kan dat zijn: zaag iets op een
eigenaardige manier doormidden en er ontstaat een object met 2 perfect bij elkaar
passende delen. www.beeldeninbabberich.nl
Manon Nijenhuis en Jetse de Jong zijn beiden conservatoriumstudenten afkomstig uit
de Liemers.
Ze brengen een heerlijk jazzy programma.
Voor groepen kunnen andere bezoektijden geregeld worden: 0316 373732
U vindt de kerk van Aerdt aan de Kerkweg 26, 6913. AK Aerdt.
Meer informatie op www.kunstkringhge.nl

