Het jubelt in Gouda in de maand april. De RKG (Regionale Kunststichting Gouda )
bestaat 20 jaar. En dit laten de aangesloten kunstenaars niet ongemerkt voorbijgaan.
Tijdens het museumweekend, wanneer ook de Goudse atelierroute plaatsvindt opent
de RKG haar jubileumtentoonstelling. Niet alleen in de Stadsgalerie achter de kerk,
maar ook in één van de zalen van museumgoudA en in de Jeruzalemkapel.
55 aangesloten kunstenaars leveren werk in voor deze bijzondere expositie. Een deel
van de kunstenaars exposeert werk uit de voorbije 20 jaar in de onlangs
gerestaureerde Jeruzalemkapel zodat daar een impressie ontstaat van 20 jaar RKGkunst (1987-2007).
De jubelexpositie wordt op zaterdag 14 april feestelijk geopend in de fraaie tuin van
museumgoudA.
De “ Eenvoudige Vrouwen” zullen er zijn met een performance; de geluidskunstenaar
Skinfiltr8tr verrast ons op een ongekende manier met zijn geluiden en op de bekende
liedjes van het shanti-koor “de Boezemvrouwtjes” laten we ons meedeinen.
De voorzitter van de RKG Miep Vlag zal met een power-point presentatie in
museumgoudA in korte tijd 20 jaar RKG geschiedenis aan ons voorbij laten gaan.
Op zondagmiddag 15 april is er 2 x een optreden van de Klezmerband, wederom in de
tuin van museumgoudA
Kortom het wordt een feestelijk gebeuren.
Maar er is meer. De bezoekers van de Goudse atelierroute hoeven niet alleen passief
te genieten van alles dat geboden wordt; ze kunnen ook zelf aan de slag. Drie RKGkunstenaars gaan tijdens het museumweekend workshops geven.
Maria Geschiere nodigt u uit om op een bijzondere manier kennis te maken met klei.
Het eindresultaat zal verrassend zijn.
Ad Brandenburg wil u aan het eind van zijn workshop laten vertrekken met een
zelfgemaakt sieraad en Gerda Jonker laat u kennismaken met verschillende
schilderonderwerpen en/of kleurexperimenten. Probeer het eens uit!
In een folder staat te lezen hoe u zich voor deze workshops kunt aanmelden en op
welke locatie in het centrum van Gouda ze gegeven worden. U hoeft hiervoor niet van
uw route langs de ateliers af te wijken. De folders zijn te verkrijgen bij de VVV, de
Stadsgalerie en de bibliotheek.
Data om te noteren:
Atelierroute Gouda: het weekend van 14 en 15 april
Opening jubelexpositie RKG zaterdag 14 april 16.00 uur in de tuin van museumgoudA
Jubel(tijdsbalk)expositie RKG in de Jeruzalem kapel; Spieringstraat. 14 en 15 april
Jubelexpositie RKG in de Stadsgalerie, Achter de kerk 10. 28 maart- 22 april 2007
Jubelexpositie RKG in het museumgoudA, Achter de kerk 14. 14-28 april
Drie verschillende workshops in het centrum van Gouda 14 en 15 april
Optreden Klezmerband 15 april om 15.00 en 16.00 uur in de tuin van museumgoudA
Alle informatie, ook over de workshops, is na te lezen op: www.stadsgaleriegouda.nl
De kunstenaars van de jarige RKG wensen u een mooi en kunstzinnig weekend.
Het jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van Het Oude Mannenhuis

