Souvenir
Souvenir in De VAK

&

De keuze van 38CC
Opening
zaterdag 26 januari 2013

15.00 uur: Opening Souvenir in De VAK
locatie:
Westvest 9

Opening door Milène Junius, wethouder Cultuur
van de Gemeente Delft.
Optreden van Jazz & Beyond.

16.00 uur: Opening De Keuze van 38CC
locatie:
Hooikade 13

Toelichting selectie door Lucia Hazenberg,
denktank 38CC.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Hoe werkt dat eigenlijk, herinneren? Heb je daar foto’s voor nodig of
een souvenir? En waar gaan die herinneringen dan over? Over je oma,
die ene vakantie of zoiets bepalends als een historische gebeurtenis?
Daarover gaat het tentoonstellingsproject Souvenir: herinneren als
object van expositieruimte 38CC.
Dit project is aanleiding voor een samenwerking tussen De VAK,
centrum voor de kunsten en 38CC. Cursisten van De VAK gingen met
het thema souvenir aan de slag onder leiding van hun docenten
Mariska van den Enden (beeldend), Wilma Keizer (beeldend) en Marja
van Rossum (schrijven). Het resultaat bestaat uit meer dan honderd
bijzondere werken die te zien zullen zijn in de tentoonstelling
Souvenir in De VAK op locatie Westvest 9 in Delft.
Uit de grote hoeveelheid werken heeft een deskundige commissie
een selectie gemaakt voor een speciale tentoonstelling in de ruimte
van 38CC: De keuze van 38CC.
De commissie bestaat uit Jaap van den Ende, schilder, Lucia Hazenberg, denktank 38CC en Sandra Spijkerman, kunsthistoricus en
curator 38CC.
Op zondag 3 februari geven cursisten om 16.00 uur een toelichting
bij hun werk als afsluiting van de tentoonstelling in 38CC.
voorzijde: werk van Corrie Arkesteijn (detail)

Souvenir in De VAK
26-1 t/m 17-2-2013

De VAK

centrum voor de kunsten
Westvest 9
2611 AX Delft
Maandag t/m vrijdag van
9.00-22.00 uur en zaterdag
van 9.00-13.00 uur
www.vak-delft.nl
www.facebook.com/
VAKbeeldend

De keuze van 38CC
26-1 t/m 3-2-2013

Expositieruimte 38CC
Hooikade 13
2627 AB Delft

woensdag t/m zondag van
13.00-17.00 uur
www.38CC.nl
www.facebook.com/
expositieruimte38cc

