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KUNST & JENEVER
10 september t/m 30 oktober 2011
Veiling 8 oktober 2011 van 16.00 tot 18.00 uur
Kunst en Jenever gaan in Schiedam al eeuwenlang hand in hand. De distillateurs gaven vaak opdracht
voor het maken van bijzondere kunstwerken ter verfraaiing van hun huizen, kerken of bedrijfspanden.
Verhoudingsgewijs woonden er in Schiedam daarom altijd veel kunstenaars. Ook veel hedendaagse
Schiedamse kunstenaars dragen de jenever een warm hart toe. Reden voor het Jenevermuseum om
in de traditie van de distillateurs te treden en aan een aantal vooraanstaande Schiedamse kunstenaars
te vragen om twee kunstwerken te maken.
1- Het bewerken van een gevulde kelderfles Old Schiedam tot een uniek kunstwerk.
2- Het maken van een kunstwerk dat geïnspireerd is op jenever.
UITNODIGING
Bij deze ben je van harte uitgenodigd de opening bij te wonen van de tentoonstelling Kunst & Jenever
op zaterdag 10 september om 13.30 uur op de Graanzolder van het Jenevermuseum. De tentoonstelling
wordt geopend door Frans Eikenbroek, directeur van TDS Printmaildata, een groot liefhebber en
promotor van zowel kunst als jenever.
Daarnaast ben je natuurlijk ook welkom deel te nemen aan de veiling van de bijzondere Old Schiedam
kunstenaarsflessen op 8 oktober 2011. Tussen 16.00 en 18.00 uur zullen deze unieke flessen geveild
worden door Jeroen Krabbendam, notaris bij van der Valk Notarissen. De opbrengst van deze veiling
komt ten bate van het Jenevermuseum. De op jenever geïnspireerde kunstwerken zijn te koop
gedurende de looptijd van de expositie.
Tijdens de expositie kun je in het Jenevermuseum op 18 september meedoen aan een workshop kruiken
beschilderen in het Jenevermuseum. Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met
Jacques Tange. Uiteraard is de kruik pas compleet als deze is gevuld met Old Schiedam en voorzien van
het echtheidszegel van Schiedam. Informatie via de receptie van het Jenevermuseum. T 010 2469676
*** Tijdens de Brandersfeesten organiseert het Jenevermuseum een spectaculaire stookmarathon.
Volg de berichtgeving op www.jenevermuseum.nl

