Het IFMA kunstcollectief viert haar tienjarig bestaan met een bijzondere kunstparade
Kunsthuis De Bakkerij in Bergen en World Art House in Well zijn drie weekeinden in maart 2009 de locaties waar de IFMA X Kunstparade kan
worden beleefd. Werken van de kunstenaars uit het IFMA Kunstcollectief worden op beide locaties geëxposeerd. Ze worden aangevuld met werk
van oud-leden. Beide exposities bevatten schilderijen, grafiek, fotografie, houten objecten, bronzen beelden en ander ruimtelijk werk.
Kunst van: Rob van den Broek, Jaap Glandorff, Henny Weckx, Henk Vissers, Christoph Heek, Geert Jacobs, Teus van der Heiden†, Galerie Pictura,
World Art House en kunsthuis De Bakkerij.
We nodigen u uit om deze exclusieve jubileum-expositie te komen bezoeken. We dagen u uit om één of meerdere activeiten bij te wonen.
Geniet van het heerlijke kunstdiner verzorgd door Harold Kok van Hostellerie De Hamert. Het complete programma staat op pagina 3.
Reservering via de antwoordkaart op pagina 4, telefonisch 0478 502900 of per e-mail: kunstparade@ifmakunstcollectief.nl.
De expositie is te bezichtigen in het weekend van 7 en 8, 14 en 15, 21 en 22 maart. Entree E 5,- inclusief consumptie.
We hopen u te ontmoeten,
IFMA kunstcollectief

Henk Vissers
Henk Vissers, voorzitter

Openingstijden Expositie:
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag

7 maart
8 maart
14 maart
15 maart
21 maart
22 maart

10.30 – 14.30 uur
10.30 – 14.30 uur
10.30 – 17.00 uur
10.30 – 17.00 uur
10.30 – 14.30 uur
10.30 – 14.30 uur

Locaties:

De Bakkerÿ

De Bakkerij, kunsthuis
Kerkstraat 1a
5854 AJ Bergen (aan de Maas)
T: 0485 340074
S: www.bakkerijbergen.nl
World Art House
Elsteren 11
5866 AS Well
T: 0478 502900
S: www.worldarthouse.nl

Exclusieve kunstactiviteiten:
Zaterdag 7 maart 15.00 – 17.30 uur
Zaterdag 21 maart 15.00 – 17.30 uur
Zondag 22 maart 15.00 – 18.00 uur

Kunstdiner ArTable:
Voor een kunstactiviteit is een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar, zie antwoordkaart

Zaterdag 7 maart 17.00 – 21.30 uur
Zondag
8 maart 17.00 – 21.30 uur
Zaterdag 21 maart 17.00 – 21.30 uur

Met dank aan Hostellerie De Hamert, gemeente Bergen en de Rabobank

7 t/m 22 maart: Expositiebezoek inclusief consumptie E 5,-

7 maart 15.00 uur

• Blind-drukken door Christoph Heek

• Parade des Objets door Jaap Glandorff

De kunstenaar Christoph Heek is bekend van zijn
fotografisch werk. Maar hij is ook intensief bezig
met ruimtelijk werk en grafiek. In zijn workshop laat
hij door de blind-druktechniek zien hoe iedereen
zonder inkt, met behulp van een pers en natuurlijke
voorwerpen, mooie dingen kan creëren. Hij toont
ook de etstechniek. De Bakkerij E 10,-

Jaap maakt in zijn atelier in Gennep houten sculpturale
objecten en meubels. In zijn technieken en vormgeving
haalt Jaap zijn inspiratie uit muziekinstrumenten en uit
de scheepsbouw. Zijn objecten en meubels bewegen en
maken geluid. In Parade des Objets geeft hij een
demonstratie van zijn objecten.
World Art House E 10,-

22 maart 15.00 uur

• À Cire Perdue door Rob van den Broek

7 maart 15.00 uur

21 maart 15.00 uur

21 maart 15.00 uur

Bronsgieter en kunstenaar Rob van den Broek
gebruikt de ”à cire perdue” methode (ook de
verloren was methode genoemd) als hij beeldhouwwerken van kunstenaars en eigen werk giet. Dit
buitengewoon gecompliceerd en arbeidsintensief
werkproces laat hij zien door middel van een videopresentatie met persoonlijke uitleg.
World Art House E 10,-

• Demo - Natura door Henny Weckx

22 maart 15.00 uur

Geïnspireerd door natuurlijke materialen en de natuur
zelf creëert Henny Weckx surrealistische kunstobjecten.
De natuurlijke materialen, al dan niet gecombineerd
met andere stoffen, componeert hij in een nieuwe
fantasierijke vorm. Deze aspecten staan centraal in de
demonstratie en uitleg van Henny Weckx.
De Bakkerij E 10,-

• Werken in steen door Norbert Simons

• Hoog in de boom met Claus Burgers

Hoe praat je met een steen? Hoe laat je de steen inspiratiebron zijn van een beeld? Intuïtief beeldhouwen is werken vanuit een gevoel in combinatie met
de materie. Tijdens een rondleiding door de beeldentuin geeft Norbert Simons uitleg over deze wijze
van werken. Hierbij gebruikt hij voorbeelden van
intuïtieve beeldhouwwerken, vervaardigd volgens
deze methodiek. World Art House E 10,-

Claus Burgers blikt terug op zijn samenwerking met
kunstenaars. Is kunst elitair, onbereikbaar en is de kunstenaar daar debet aan? Waarom wordt kunst vaak geassocieerd met klassieke muziek en niet met moderne
muziek? Naast galeriehouder is Claus ook vormgever en
vergelijkt dat met kunst. Spontaan, gepassioneerd en
met humor probeert hij het publiek te overtuigen dat
er meer is tussen hemel en aarde. De Bakkerij E 10,-

22 maart 17.00 uur

• Cry for acrylics door Henk Vissers

• ArTable door Harold Kok van De Hamert

Op een lyrisch expressieve wijze werkt Henk Vissers
zijn thema’s uit met acrylverf op doek. Expressiviteit
is synoniem voor spontaniteit. Om de beoogde emotie te bereiken, worden niet alleen penseel en kwast
als instrument gebruikt, maar ook andere voorwerpen èn handen. In deze workshop gaat Henk Vissers
zijn ervaring met u delen, op doek, in kleur en met
passie. World Art House E 10,-

Kunst maakt hongerig. Na uw deelname aan de workshop of bezoek aan beide exposities serveert chef
Harold Kok van Hostellerie De Hamert u het culinaire
IFMA-X-lustrumdiner. Dit diner bestaat uit een palet van
streekproducten op tongstrelende wijze verwerkt in zes
kleurrijke en smaakvolle gerechten. Uiteraard wordt dit
diner begeleid door een exquise wijnarrangement.
Ontvangst 17.00 uur, World Art House, E 55,-

7, 8 en 21 maart

Passe-partout: Kunstdiner ArTable met 2 activiteiten E 70,-

A N T W O O R D K A A R T
Belangrijk om te weten...

7 maart 15.00 uur

• Blind-drukken door Christoph Heek
max. 12 deelnemers, De Bakkerij E 10,- p.p

• Hiernaast aankruisen wat van toepassing is

7 maart 15.00 uur

• Aanmelding op volgorde van reservering

max. 20 deelnemers, World Art House E 10,- p.p

• Indien het maximum aan deelnemers voor een activiteit
overschreden wordt, proberen we een extra edite in te lassen

7 maart 17.00 uur

• Betaling bij binnenkomst locatie

8 maart 17.00 uur

• Passe-partout sturen we vóór 5 maart naar u op
Graag uw wensen nu al kenbaar maken
• Het IFMA kunstcollectief zorgt voor de materialen tijdens een
activiteit
• Voor een routebeschrijving om naar de locaties te gaan, kijk op
de site www.bakkerijbergen en/of www.worldarthouse.nl

• Vooral in het weekend van 14 en 15 maart zijn de meeste
exposerende kunstenaars van het IFMA kunstcollectief zelf
aanwezig

• ArTable door Harold Kok van De Hamert
max. 35 deelnemers, World Art House E 55,- p.p

• ArTable door Harold Kok van De Hamert
max. 35 deelnemers, World Art House E 55,- p.p

21 maart 15.00 uur

• Intuïtief werken in steen door Norbert Simons
max. 20 deelnemers, World Art House E 10,- p.p

21 maart 15.00 uur

• Cry for acrylics door Henk Vissers
max. 20 deelnemers, World Art House E 10,- p.p.

21 maart 17.00 uur

• Kunstdiner ArTable, ontvangst 17.00 uur, aanvang 17.30 uur

• ArTable door Harold Kok van De Hamert
max. 35 deelnemers, World Art House E 55,- p.p

22 maart 15.00 uur

• Parade des Objets door Jaap Glandorff
max. 20 deelnemers, World Art House E 10,- p.p

22 maart 15.00 uur

• Laatste nieuws:
kijk op onze internetsite www.ifmakunstcollectief.nl

• Demo - Natura door Henny Weckx
max. 20 deelnemers, De Bakkerij E 10,- p.p

22 maart 17.00 uur

Reservering
Bij dezen een reservering voor

• À Cire Perdue door Rob van den Broek

• Hoog in de boom met Claus Burgers
max. 60 deelnemers, De Bakkerij E 10,- p.p

perso(o)n(en)

Totaalbedrag E

De Bakkerij heeft geen pinautomaat.

Datum:

Handtekening

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Deze antwoordkaart invullen en opsturen
Kunstparade IFMA kunstcollectief
Elsteren 11 5855 AS WELL

