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Vrijdag 6 ianuari 1995

'Kijken naar I{.unst'
door Alexandra vea Snrooreuburg,
Dsze specialè avotrd {inderdaad verzet van de
woensdag naar de vrijdag!) zal ons iets verteld worden
over eên bepaalde manieí van "kiiken naar kunst"Alexandra van Smoorenburg, kunsthistorica ( en zus
van Joke Delbressine) is één van de organisaioren van
de kunstmanifestaÍie die plaats vindt in een
le€qsÍáande vleugel van het Psychiatrisch Ziekenhuis
te Santpoort. De rnanifêstatie, genoernd Bp.G 'S5 UN
CARROUSFL DFS AFITS is een b€wuste conÍiontatie
van erkende kunst en we* van psychiatrische

patiénten.
Het geheel zal hopelijk resuheren in méér begíip vooí
cie psychiatíie en afbraak van de heêrsende

taboesfeer, zonder overigens de beeldende kunst

tekorl te doen.
Tevens is deze avond bedoeld om elkaar alle goeds
toe te wensen onder het gênol vaÍr RUIFVOÊR.".....
De avond begint om 20.00 in de ateliers van de Ruif.
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. wê nu êen têlefOon
hebben?

Nr:046-370763

. Angèle Kurvers êen dochter heeft gekregen ?
. we een elektíische waterketèl hebben aangeschaft?
. we nu onze kopjËs nog schoneÍ kunnen rnêken ?

een succes was ?
'. de keramiekmarl,l
van
teken- en graflekgroepeli €xposeíen

de leden

.

in

de

de'AelsefioÍ' in Elsloo?

de exposanten de te exÈoseren werksiukken moeten
inlevergn op maandaq 2 ianuaritussen '14 en 15 uur in
de'Aelserhofl in Eisioo?
. bovêngênoemde exposltie te bezichtigen is gêdurênde
de maand januari ?
" op zondag B januari om 16 uur dê tentaonsteiling
offlciëel zal worden geoperid en allen \,èrwacht

.

worden?

in vêrband met het 2s-jarig jubileum van de Fuiï de
tentoonstelling van werken van Ruud Stegen zal
plaátsvinden in april -1995 in het T€rpenkeÍkie
in Urmond ?
. de jaarvergadering op 15 februaÍ! is g€,plarid en hopen
dat velen er zullen zijn ?
o last but not least hêt 25 jubuleumleêst op zondag
.1995
is-...?
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"dat voor het bellen
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de diíekte omgeving
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2 kwarties bstaaldd'd

