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expresstegroep

LJU

Ten geiei<ie

elsloo

Onbekenci maakt onbemind... N ernand zal deze uitCrukklno
betu/isten omdat zij maar al te \,yaar is. Expressie is een vorm van
aciie die uiinodiqt tot reactie en zoekt naai. l,vissel\^,/e!.klnq met
publiêk. O;-,r aan de buitenwereld te laten zien wie r,vil zijÁ en wat
wij doen, presênteert de Ruif zich tildens de pinksier.clagen rnet
een grote expositie. Een werkgro_.p is inmiddels druk bezig met
de voorbereid inqên. De Ruifleden zullen tn al hun verscheiCenheid
in de Terokerk van Unnond acie de présence ge',/en onder de tlreJ
"Kleine Kunsi, Grote Kunst

Opgeríchi: 27 mei 197C
Atelie rs:
joannes Riviusstraat 4, Elsloo
Telefoon 04ó - 437 0763

Expressievormen:

. Potten bakken - Keramiek
. Schilderen
. ïekenen -

.

.

Crafiek

Eoetseren
. Anatomie

BeclC hou',ven

Lidmaatschap:
Het lidmaatschap van de vereniging
dient schriftelijk bij de secretaris te
tvorden aangem eld en opgezegd

Dat oudere krnst noq aliijd reacties kan Josmaken woi.di wel

docr de ser-ie "Kijken naar Kunst . Tijdens cle
nieuwjaarsbijeenkomst hebben r,ve gekeken íraar ee| film over hêr
levèn en werk van Vincenl
',,an Gogh. De expressie,re krachi van
zijn werk is voor veel kunstireoefenaars noq altijd zeer
jnspirerencj. Op 1 april staat het werk van Charles
Eyck in het
nriddelpLrnt van de belangsielling. Over deze Liotburgse
kunstenaar is het laatste woord nog niet.jèz€gdl
be'"^rezen

Bestu ur:

.
.

.

Corine Vijverberg, voorz;tter
Houterend 120, 617I Ct Srein
046 - 433 3039

Mat van stiin, secretaris
Everstraat 22, 6142 BC Einighausen
046 - 4s2 8212
Plet ïijssen, penning meester
Crootgenhoutst. 173, 6191 NS Beek
016 - 437 3691
Jacques van Laat vice-voorzitter

.
. Bob Heimsoth, bestu urslid
. Joop Verblakt, bestuurslid

Contributie:
/ 200,00 per jaar
/ 1ó0,00 per jaar, tweede gezinslid
/ l'l 5,00 per jaar, t\.veede werkvorm
I 50,00 per jaar, ondersteunend licl
Bankrelatie:
R.:boba nk, Beek. Ban krekenin g

I I .41 .80 I 21 , t.n.v penningn]eester
ExpressiegÍoep De Ruif te Elsloo
Cironummer bank: ']03.80 20

Ruifuoer verschijnt ca. 3 keer per jaar
Elsloo, Februari I 998

Tegen het eind van het seizoen zullen ajle leden gevraagd worden
wat hun plannen zijn voor het seizoen 1998-j999. Dtt om het
nieuwe programme goed te kunnen voorbereiden. Tezjjnertild

zullen ei'formulieren in de ateliers beschlkbaar zijn.

Bedankt voor de medewerking en tot ziens op de jaarvergadering.
Corine Vijverberq-f,4ai jers, voorzitter

W

tsf en

jullie af daf ....

. we in het najaar \,vederom een excursie plannen
. die zal plaatsvinden op 27109 of 04110
. we nog niet lvelen walrheen
. suggesties dus lvelkom zijn
. schilderen "uit" liikt te ziln
. en de groepen keramiek alleen maar qroter r.,,orden
. DU ten \chrl.ieÍerr de moe.tC \v.l.lrd is
. vooral oJ:r l8 aprjl in 5tevenslv€ert
. alle RuiÍ-leden het Pinkster',veekeincle vrij houden
.
het ïerpkerkle hebben "ingepalmd'

. ',ve
Kleine Kunst toch
.

.

.

een hel€ kunst

is

Crote Kunst ma.ir een klein kunstje is
de jaarvergadering riet rasse sprongen nadert
rve alle leden natuurlijk verwachten

