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BOMEN EXPOSITIE
Nieuwe expositie, periode 31: van 14 februari tot 20 maart. Opening was op vrijdag 14 februari met
veel belangstelling van kunstenaars, bezoekers en vrienden van STA-ART.
De opening werd gedaan door wethouder Gert-Jan Schotanus en Henny Tuithof.
Deelnemende exposanten zijn: deelnemers van Sta-Art en van Pulchri. Plus enkele niet deelnemers.”
‘n bijzondere expositie met als thema “Bomen”, dit i.v.m. de Nationale Boomfeestdag op 18 maart
a.s. Ondanks één onderwerp toch zeer veel variatie.

Expositie perioden 2020:

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Vrijdag 14 februari t/m vrijdag 20 maart
Vrijdag 20 maart t/m vrijdag 24 april
Vrijdag 24 april t/m vrijdag 29 mei
Vrijdag 29 mei t/m vrijdag 3 juli
Vrijdag 3 juli t/m vrijdag 7 augustus
Vrijdag 7 augustus t/m 11 september
Vrijdag 11 september t/m 16 oktober
Vrijdag 16 oktober t/m vrijdag 27 november
Vrijdag 27 november t/m vrijdag 8 januari

bomenexpo, 18 mrt boomfeestdag
Vrijheid 75 jaar

Groep Carla
Compagnie Bizarre
groep Jeltje en 2D kunstenaars

In periode 35 is er nog één mogelijkheid mee te doen met 3D werk.
In periode 39 kunnen op dit moment nog 3 2D kunstenaars meedoen.

Toch nogmaals oproep betreffende expositie periode 33:

75 jaar vrijheid – uitdagend en inspirerend
Beste kunstenaar,
Het is de bedoeling dat in de maanden van april tot oktober 2020,
onder de paraplu van de landelijke organisatie “75 jaar vrijheid” in
heel Alphen aan den Rijn een waaier aan activiteiten gaat plaats
vinden. Zo wordt er gewerkt aan een fietsroute langs historisch
belangrijke plaatsen binnen de gemeente, is er een educatief
programma en zullen er herdenkingen en vieringen in alle kernen

komen. Verder zal er aandacht gegeven worden aan een muzikaal programma. Ook zullen er op
diverse plaatsen tentoonstellingen te zien zijn.
Natuurlijk kan de beeldende kunst niet achterblijven.
Daarom dagen we je uit om op het thema “VRIJHEID” werk te maken. Denk hierbij aan je “eigen
vrijheid” of in het algemeen, “de vrijheid”. In de galerie van STA-ART zullen deze werken van vrijdag
24 april t/m vrijdag 29 mei geëxposeerd worden. Maar ook zou het daarna nog op andere plaatsen
in de gemeente als een “reizende expositie” tentoongesteld kunnen worden, dat is afhankelijk van of
er initiatieven in die richting ontstaan.
Deelname aan deze expositie is gratis en je kan mee doen met meerdere werken. Wel zal er bij een
te ruime aanmelding enige ballotage plaatsvinden.
Naast professionele kunstenaars zullen ook vrije tijdskunstenaars gevraagd worden op dit thema
werkstukken te maken. Dit zal o.a. gebeuren via de cursussen van Parkvilla en Boskoop Creatief.
Maar ook via een oproep in de media voor alle inwoners van Alphen aan den Rijn.
Daarnaast wordt nog onderzocht of er een publieksprijs voor alle werkstukken kan worden
georganiseerd. Die publieksprijs zou dan mogelijk in diverse categorieën (bijv. prof/amateur/jeugd)
aan het eind van de hele periode uitgereikt kunnen worden.
Mocht je interesse hebben om aan dit mooie initiatief mee te doen, laat het dan direct even weten
via expositie.commissie@sta-art.nl

Nieuwjaarsborrel vrijdag 24 januari
Veel deelnemers, gastvrouwen/heren en vrienden van Sta-Art zijn afgekomen op de
nieuwjaarsborrel in de galerie op vrijdag 24 januari. Het was een gezellige bijeenkomst, met
ruime belangstelling maar toch hebben we een aantal deelnemers gemist. Jammer!

Mededelingen van het bestuur
- Vanaf expositie periode 31 rekenen we 10% commissie bij een verkocht werk. In de galerie
ligt nu een lijst waarop je alle verkopen kunt noteren. Daarbij ligt een schrijven met
instructies. De andere handelingen bij verkoop, moeten zoals voorheen, ook worden
uitgevoerd.
- Wij zoeken nog steeds versterking bij het bestuur. Simon Duin is eventueel bereid het
voorzitterschap op zicht te nemen, maar over verdeling van de diverse functies en
werkzaamheden kan zeker nog worden nagedacht. Denk aan het secretariaat, contacten met
externe instanties, plannen van activiteiten en het vergaren van sponsorgelden. Ook op het
gebied van communicatie kunnen we versterking gebruiken. Het hoeven niet per se
deelnemers van Sta-Art of kunstenaars te zijn, maar iedereen die de kunst een warm hart
toe draagt en graag op dat vlak actief wil meewerken is welkom. Als je zelf geen interesse
hebt, maar je weet wel iemand uit je omgeving die eventueel geschikt zou zijn, dan horen wij
dat graag.
Reactie graag naar Info@sta-art.nl

Ook de volgende mededeling staat niet voor de eerste keer in de nieuwsbrief:
- Het maken van het nieuwe rooster voor de bezetting in de galerie, levert meestal
problemen op. Als je op de geplande dag niet kunt geef dan aan op welke dag je eventueel
wel kunt. Alleen afzeggen is niet voldoende. We hebben de hulp van iedereen nodig. Ook
deelnemers die niet als gastvrouw/heer optreden verzoeken we met klem zich hiervoor
beschikbaar te stellen. Je bent niet voor niets deelnemer. Met z’n allen moeten we de
stichting draaiende houden. De galerie is een belangrijk onderdeel van de stichting. We
kunnen deze alleen behouden als we daar allemaal aan mee werken.
Opgeven graag via: vrijwiligers.commissie@sta-art.nl

Workshop
Petra van der Made geeft op zaterdag 7 maart in de galerie een workshop
Demonstratie tekenen vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur. Deelnamekosten: € 5
Graag opgeven/vragen aan Petra: kunst@petravandermade-art.nl

