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Kunst op Scheveningen

Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van Kunst op Scheveningen | KopS. In deze nieuwsbrief wordt
u geïnformeerd over activiteiten die door KopS georganiseerd worden, over de expositie-agenda en
over activiteiten door kunstenaars die aangesloten zijn bij KopS.

KopS op
Op zaterdag 20 februari heeft KopS een verrassende expositie in het
zogenaamde klaslokaal op de Pier geopend. In deze fantastische lichte
ruimte zijn de werken van 22 verschillende kunstenaars gedurende 1
maand te zien.
Er is een grote verscheidenheid aan disciplines en technieken te zien.
Van beeldhouwwerk tot glaskunst en van fotografie tot
edelsmeedkunst.
Natuurlijk zijn er ook prachtige schilderijen te bewonderen in zeer
uiteenlopende technieken. Het is een traktatie voor het oog.
Van vrijdag tot en met zondag zijn er van 12:00 uur tot 20:00 uur
kunstenaars aanwezig om je te woord te staan en vragen te
beantwoorden.
De meeste werken zijn te koop en veel van de kunstenaars werken ook
in opdracht.
We hopen je te kunnen verwelkomen op deze unieke locatie.

De volgende kunstenaars exposeren op de Pier:
Nicolette Bénard
Jacintha van Beveren
Debbie Boender
Sylvia Clavijo
Anneloes Groot
Flory Hofland
Ries Kleinen
Marianne den Otter
Violet Roest
Bert Scheijgrond
Marian Stokx

Marianne van den Berg
Henk de Bie
Jutta Clarke
Joke Feitsma
Thea Heikens
Laura Karsters
Elsbeth Morra
Anneke Roeleveld
Tosca Rossewij
Resie Schlooz
Yvonne Wacht

KopS Galerie | Keizerstraat 149 UITGELICHT

KopS | Kunst op Locatie AGENDA

In de maanden januari en februari heeft het werk
van Jutta Jank Clarke de linker etalage van de KopS
galerie in de Keizerstraat 149 opgesierd. Jutta heeft
voor de maand maart gekozen voor het werk van Rob
de Boer.

YMCA | Buurtsupper, Keizerstraat 58

Ze zegt over hem: ‘Rob de Boer schildert al lang,
zo’n tien jaar. Rob, kunsthistoricus en expert in
middeleeuwse boeken, is autodidact. Hij heeft veel
gevoel voor kleuren en lagen van de realiteit. Hij
schildert meestal abstracte werken met echo’s van
de natuur en met dingen die door mensen zijn
gemaakt. Ook figuren verschijnen in zijn werk. Zo is het werk dat ik heb
gekozen, Robs eerste benadering van iets heel Schevenings, de vissersvrouw.
En zoals niet anders verwacht, is het een bijzonder leuk werk geworden. De
kleuren van de Scheveningse horizon en de traditionele kleuren van de
vissersdrachten vormen een eenvoudig en tegelijk suggestief geheel.’
Rob de Boer zegt het volgende over zijn werk: Als ik het uit had kunnen
leggen was ik wel kunsthistoricus geworden. Ik maak ‘t gewoon.

30|01 - 12|03 Gryts Lootsma
12|03 - 14|05 Joop Schepers
Huize Royal, Rusthoekweg 38
01|02 - 12|03 Jutta Clarke
12|03 - 14|05 Marian Stokx
Openbare Bibliotheek, Scheveningseweg 333
01|03 - 31|03 Noha Obeid
01|04 - 30|04 Gryts Lootsma
Bosch & Duin, Scheveningseweg 76
01 03 - 30|04

Elizabeth Mink en
Andrea Ege
30|04 - 31|07 Debbie Boender en
Marianne van den Berg

Het werk is de gehele maand maart te zien in de linker etalage van de Keizerstraat
149. De galerie is geopend van vrijdag t/m zondag van 13:00 tot 17:00 uur.
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Kunst op Scheveningen
STARTSEIN ORGANISATIE KOPS KUNSTROUTE 2016

KUNST OP LOCATIE

Woensdag 1 maart jl. is het startsein gegeven voor de
organsiatie van de 3e KopS Kunstroute.

KopS probeert ervoor te zorgen dat bewoners van
de diverse zorginstellingen op Scheveningen,
zoals Huize Royal en Bosch en Duin regelmatig
naar mooi nieuw werk van Scheveningse
kunstenaars kunnen kijken.
"Het is iedere keer weer zo spannend en fris wat
er nu weer wordt opgehangen", zegt één van de
bewoners, terwijl ze door de gangen loopt om het
nieuwste werk te bewonderen.

Tijdens deze bijeenkomst konden de kunstenaars zich
opgeven en werden de taken verdeeld. Iedere kunstenaar
die meedoet krijgt een functie binnen de organisatie.
De Kunstroute valt in het weekend van 8 en 9 oktober. Het
2-daagse evenement wordt op vrijdagavond 7 oktober om
19:00 uur geopend in Muzee Scheveningen. In het museum
is er gedurende de gehele maand oktober een
overzichtstentoonstelling van de deelnemende kunstenaars.
Tijdens het weekend stellen kunstenaars hun ateliers of
huis open voor bezoekers en tonen zij hun werken.
In mei 2014 werd de
Kunstroute uitgezet in de
vorm van een platvis over
de kaart van Scheveningen
heen. Afhankelijk van de
locaties van de
deelnemende kunstenaars
wordt ook dit jaar weer
voor de vorm van een vis
gekozen.

Ook de wand van Buurtsupper in het YMCA
gebouw in de Keizerstraat wordt opgevrolijkt door
werk van KOPS kunstenaars.
In de bibliotheek op Scheveningen worden er
twee vitrines met 3D werk gevuld, zoals beeldjes
van brons of keramiek, design, glassculpturen,
assemblages en sieraden.
De exposities worden regelmatig gewisseld. Zie
de agenda op pagina 1

Via deze nieuwsbrief houden wij iedereen op de hoogte
over de ontwikkelingen.

NIEUWE EXPOSITIE OUDE KERK
Vanaf zaterdag 12 maart is er
weer een nieuwe expositie te zien
van KopS kunstenaars in de Oude
Kerk op Scheveningen. Per
kunstenaar is er een werk te
bewonderen op de
zaterdagmiddag van 13:00 - 17:00
uur terwijl ook de rest van de
kerk te bewonderen is.
Adres: Keizerstraat 8,
Scheveningen

Kunst op Scheveningen | KopS
Secretariaat:
Werfstraat 52 | 2586 AZ Scheveningen
www.kunstopscheveningen.nl
kunstopscheveningen@gmail.com
Bestuur:
Elizabeth Mink, Voorzitter
Debbie Boender, Secretaris
Marianne van den Berg, Penningmeester
Gryts Lootsma, Bestuurslid
Thea Heikens, Bestuurslid
Violet Roest, Bestuurslid
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"Kunst op Scheveningen"of kortweg "KopS" is een
vereniging van en voor op Scheveningen woonachtige
en/of werkende beeldend kunstenaars. Het doel is om
onderling contact tussen de kunstenaars te bevorderen en
vakkennis te delen. We organiseren Kunstroutes en
exposities in bijvoorbeeld de Oude Kerk in de Keizerstraat
en in zorginstellingen. Daarnaast beheren we een eigen
galerie in de Keizerstraat op nummer 149. De Oude kerk is
open op zaterdag van 13:00 u tot 17:00 uur en Galerie
Keizerstraat 149 op vrijdag, zaterdag en zondag van 13:00
tot 17:00 uur.
Heb je vragen over KopS of wil je informatie met ons
delen neem dan contact met ons op via de website of email.
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