
Persbericht

Vier  Eventzondagen  in galerie De 13e maand te Rotterdam.  

Thema : ’GEVEN en NEMEN’.

 

Vera Harmsen, lid van Galerie De 13e maand organiseert bij de decembertentoonstelling onder haar 

regie vier eventzondagen.  Deze staan in het teken van ‘Geven en Nemen’.

Het publiek kan zich voor deze evenementen opgeven in de galerie (info zie flyer).

 

TENTOONSTELLING GEVEN EN NEMEN

Haar expositie staat in het teken van beweging en publieksparticipatie "Waar dans en delen voor mij 

omgaat, wentelen van de wereld". Eerder organiseerde zij Manifeessie en andere Kunstevents.

De tentoonstelling is toegesneden op typische eindejaarsgedachten. De evenementen en 

facebook.com/de13emaand volgen de adventkalender. De advent (komst) en het Mevlana festival 

vallen samen. Vera toont schilderijen en tekeningen van dansers en zet mensen in beweging middels 

het schrijven van een spreuk/Adagia over Geven en Nemen, zogenaamde ‘tegelwijsheden’. 

In de galerie zijn kleine kunstwerken, die op bijzonder wijze verpakt zijn, te koop. Deze zijn speciaal 

ϑgemaakt door de leden van kunstenaarscollectief De 13e maand. (Tip: voor uw kerstaankopen ).

 

Opening: zondag 30 november om 16.00 uur, met een wervelende dans door Kaatje Nouwèn.

 

EVENEMENTEN: 

- Discussiemiddag

  Zondagmiddag 7 december, 15.00 inloop: Gesprek met filosoof Aetzel Griffioen over ‘Geven en   

  Nemen’: “sociaal doe-het-zelven en privatisering in tijden van crisis". Paul Steinmann is de   

  gespreksleider. Het aanwezige publiek wordt uitgenodigd een tegelwijsheid over ‘Geven en Nemen’ 

  te noteren. Deze kan later op een echte tegel gezet worden tijdens de workshop Tegels maken.

 

-Zelf tegels maken

  Dit kan op zaterdag 13.12 van 10.30-12.00 uur. Workshop tegels maken bij ‘Kleigoed en Bakwerk’.   

  Kosten: 20 euro per persoon. Nadere gegevens krijgt u wanneer u zich voor deze workshop opgeeft.

 

-Kunstzinnige wandeling

  Zondag 14 december, start 12.45: We starten bij Garage Rotterdam (Goudsewagenstraat 27), met   

  toelichting bij de getoonde kunst. Dan volgen Galerie en Postdepot De 13e maand,  galerie Vivid 

  en Wall-gallery op de 37th etage van  The red apple.

- Kunstlezing ‘Zonnewende’

  Zondag 21 december . Vera Harmsen  houdt een lezing over , ‘verbinding’, de ‘kerstkrans’ en oude 

  of  anderen waarden. 

 



CONTACTGEGEVENS

Galerie en Postdepot De 13e maand  www.de13emaand.nl 

Haringvliet 591, Rotterdam  (bij de Kubuswoningen aan het water).

Open van do. t/m zo, van 13.00 tot 18.00 uur

Voor de evenementen kunt u zich tot een week van te voren van de events opgeven bij de galerie.

----

Meer informatie via : Vera Harmsen  veraharmsen@online.nl   (privé)

        En zie website http://home.online.nl/veraharmsen  Opdrachten openbare ruimte.

1995-2014 Diverse participatie en kunsteducatieprojecten in Rotterdam en omstreken.

                 

---

Het kunstproject is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Centrum DoetRtoe:

“Een expositie die is toegesneden op het eind van het jaar en de advent kalender volgt.

Door middel van workshops, lezingen en rondleidingen zullen er meerdere aspecten van de kunst 

belicht worden. Daarnaast kan er een kunstwerkje gemaakt worden dat het thema dans, licht, ‘Geven

en Nemen’ omvat wat tijdens de expositie verkocht worden”.  


