REISEXPOSITIES TE LEEN

SCHILDERIJEN EN GEDICHTEN
Jeltje Hoogenkamp maakte zeven schilderijen voor dit boekje en Corrie
Kopmels zeven gedichten bij de thema’s. Met drie informatieve panelen zijn
ze beschikbaar als reisexpositie vanaf juni 2021. Elke gemeente, parochie,
galerie, bibliotheek of school kan intekenen voor een kalendermaand. Een
mooie reden om activiteiten eromheen te organiseren. Kijk vooral ook naar
de verwerkingen in dit boekje. Een expositie kan heel uitnodigend zijn naar
kerk, kunst en samenleving. Je haalt zelf de zeventien lijsten (50 bij 60 cm)
op. De volgende exposant neemt ze weer bij jou mee. Een grote auto is niet
eens nodig. Bijdrage in de kosten: € 50,– per maand. De regels voor het
exposeren op de site zevenwerken.nl. Reserveren: Rieks Hoogenkamp,
hoogenkamp@ziggo.nl, 0345-778855.

FOTO’S
Kees de Winter, theoloog maar tegenwoordig vooral fotograaf, geeft de
zeven werken op zijn foto’s letterlijk handen en voeten. Je moet goed kijken
voordat de beelden al hun geheimen prijsgeven. Er zijn meer lagen dan je
denkt. Zo heeft de fotograaf het ook bedoeld. Ze zijn afgedrukt en ingelijst
en vormen een intrigerend geheel. Drie panelen geven achtergrondinformatie. Geschikt voor kerk, wijkgebouw, bibliotheek, school, galerie en zorg
centrum. Het geheel van tien panelen (60-50 cm) is als reisexpositie te leen,
in een gewone auto te vervoeren. Op zevenwerken.nl de regels. Reserveer
per maand (€ 50,–) bij Rieks Hoogenkamp, hoogenkamp@ziggo.nl,
0345-778855.
14

REISEXPOSITIES ‘ZEVEN’
Informatie, regels en materialen.
INFORMATIE
Er zijn twee reisexposities ‘ZEVEN’ beschikbaar

1. SCHILDERIJEN

Schilderijen Jeltje Hoogenkamp (7), gedichten Corrie Kopmels (7), inleidende
panelen (3): 17 panelen, staand formaat 50-60 cm. In lijst met plexiglas,
voorzien van ophangdraad.

2. FOTO’S

Foto’s van Kees de Winter (7), inleidende panelen (3)
10 panelen, liggend formaat 60-50 cm. In lijst met plexiglas, voorzien van
ophangdraad. Beide exposities: achterop: etiketten met titels, volgorde en
andere informatie.
VERZEKERING:
Reisexposities zijn lastig te verzekeren. Is er een doorlopende verzekering?
Dit zijn de bedragen:
SCHILDERIJEN : schilderij € 500,-(7), andere panelen € 250,- (10),
totaal: € 6.000,FOTO’S: foto’s (7) en panelen (3) € 250,-, totaal € 2500,Verzekeren is niet absoluut noodzakelijk. Bij niet verzekeren risico geheel
voor de exposant. Schilderijen en foto’s zijn te koop voor de verzekerde
waarde: hoogenkamp@ziggo.nl
REGELS:
•
•
•

Elke exposant krijgt het reisschema van exposities met
contactpersonen, telefoon en mailadres.
De exposities zijn per maand beschikbaar. In de week na de laatste
zondag van de maand wisselen.
Maak op tijd goede afspraken met voorgaande exposant. De nieuwe
exposant is verantwoordelijk voor het ophalen. Tijdig overleg.
Tip: Kijk uit naar oude tantes in de buurt of werk in omgeving!

•

•
•

Formaat schilderijen en foto’s geschikt voor vervoer in normale auto.
Met plexiglas beschermd, toch goed verpakken. Bij voorkeur staand.
Beschermend materiaal bubbeltjes, dekens aan te raden.
Iedereen is vrij in wijze van exposeren. Wel: schilderijen, gedichten,
foto’s in volgorde boekje ZEVEN
Geen kaartjes, plakband, etiketten of schoonmaakmiddelen op
plexiglas. Onherstelbare schade!

Kosten lenen 50 euro per maand. Overmaken op NL88 RABO 0307 9277 84
t.n.v. Roos van Culemborg voor aanvang expositie .
Vermeld: je plaatsnaam en ‘Schilderij’ of ‘foto’
Het Werkschrift ‘ZEVEN wegen van barmhartigheid’ is de ‘catalogus’ van de
exposities.
MATERIALEN BIJ EXPOSITIES
1) Werkschrift ZEVEN, wegen van barmhartigheid: de gedichten, liederen, de
foto’s, de schilderijen, excursie, lees- en filmkring, concert, cd, theater,
projecten, sprekers, enz. om aan de slag te gaan: € 3,- + porto, vanaf 10
exemplaren: € 2,- + porto. Bestellen bij shop@zevenwerken.nl
2) Prachtig uitgegeven boek ‘ZEVEN WEGEN, de kunst van barmhartigheid
(alle schilderijen, foto’s gedichten, liederen songs met artikelen van prof. Paul
van Geest, prof. Frits de Lange, Marleen Rookmaaker e.a. prijs 19.95, met CD
€ 26,95, te bestellen bij shop@zevenwerken.nl
3). CD ‘Seven Acts Of Mercy’ (Sunshine Cleaners), 14 songs (uit de traditie en
van nu) rond de 7 barmhartigheden. CD met tekstboek:10 euro.+ porto, te
bestellen bij: shop@zevenwerken.nl
Vermeld bij bestelling aantal, naam en adres, de factuur komt met je
bestelling mee.

CONTACTADRES, INFORMATIE, ALARMLIJN:
Rieks Hoogenkamp | 0345-778855 | hoogenkamp@ziggo.nl
www.zevenwerken.nl

