Jubel
Feestelijke tentoonstelling
61 internationale kunstenaars
4 t/m 19 augustus 2018
open woensdag t/m zondag, 12:00 tot 18:00 uur
en op afspraak

Beste vrienden, kunstliefhebbers, familie en relaties,
De zomertentoonstellingen in Kunstlokaal №8 zijn altijd al een feest.
In het jaar van Leeuwarden/Friesland Culturele Hoofdstad 2018 vieren we de honderdste
verjaardag van onze Rijksmonumentale school, gebouwd door Rijksbouwmeester J.A.W. Vrijman,
geopend in 1918 als school №8.
We vieren dat we daar tien jaar geleden introkken en zeven en een half jaar geleden onze eerste
duotentoonstelling inrichtten.
Dat doen we met een tentoonstelling van bijna alle kunstenaars die in de afgelopen jaren aan een
van onze duo-exposities of aan de laatste zomertentoonstellingen deelnamen én enkele nieuwe
kunstenaars, die binnenkort in een duotentoonstelling te zien zullen zijn.

Jubeljaar in Jubbega
• 100 jaar bestaat School №8 (Later mr. J.B. Kanschool)
• 10 jaar wonen en werken in Jubbega
• 7,5 jaar tentoonstellingen in Kunstlokaal №8
• 61 kunstenaars
• Van 4 t/m 19 augustus 2018
Programma
Op 4 augustus hangen we de vlag uit voor de tentoonstelling Jubel.
Vanaf 12:00 uur is de deur open en kunt u in alle rust de tentoongestelde werken bekijken.
Om 15:00 uur openen we de tentoonstelling met een voordracht van Hans Muiderman, schrijver,
die ook de eerste tentoonstelling in maart 2011, met Wieke Terpstra en Simon Oud, opende, en
met muziek van Marcel Prins, violist uit Birdaard.
Vanaf 18:00 uur bent u welkom voor een heerlijk hapje eten in de tuin. Bij een slechte
weersvoorspelling zorgen we voor een dak.
En verder fijne ontmoetingen en goede gesprekken.
Eet u mee?
Dan graag aanmelden vóór 1 augustus: kunstlokaalno8@alles-kan.info. Voor de catering vragen
we aan niet-exposanten een bescheiden bijdrage van € 10,- per persoon.

Cadeautjes
Omdat we jarig zijn, hopen we ook een klein beetje op cadeautjes.
Geen tastbare dingen!
In plaats daarvan vragen we u een bijdrage te doneren aan het feest.
Samen bouwen we herinneringen en misschien een onvergetelijke ervaring.
Hoeveel is u dat waard? Dat mag u helemaal zelf bepalen.
Uw donatie kunt u vóór 4 augustus storten op bankrekening NL70RABO0179916238
t.n.v. B.F. Speulman, onder vermelding van BIJDRAGE FEEST JUBEL.
Elk bedrag is welkom.
Mochten we meer ontvangen dan de kosten van het feest, dan besteden we dat natuurlijk aan
onze kunstenaars.

Wie jarig is, trakteert
• Elke donateur maakt kans op een kunstwerk van Birgit of Marcel naar keuze, tot een waarde

•
•

van € 400,-. Op 4 augustus maken we de winnaar bekend.
Als u € 25,- of meer schenkt ligt er op 4 augustus een bijzonder kunstcadeautje voor u klaar.
Geeft u € 50,- of meer, dan ontvangt u een bijzonder kunstcadeautje én daarbij 10% korting
op uw volgende kunstaankoop in Kunstlokaal №8 (op een kunstwerk van minimaal € 500,-) in
2018. Tel uit je winst!

Meer feest
Op 19 augustus sluiten we de tentoonstelling Jubel om 18:00 uur af met een gezamenlijk buffet.
Iedereen die dan mee wil eten, neemt zelf iets lekkers mee. Die avond zal Egbert de Jong uit
Jubbega voor u spelen op akoestische gitaar.

Kunstenaars
Barbara Bartlett • Jan Berckmans • Milly Betten • Wim Biewenga
Els Binnendijk • Maartje Blans • Anthony van den Boomen • Maarten Brinkman
Marian Bijlenga • Leo Cahn • Esther van Dijk • Hans Emmelkamp • Maryan Geluk
Josien de Geus • Julia Gubitz • Gerlinde Habekotté • Loek Hambeukers • Sigrid Hamelink
Chen Harland • Anton Hurtado • Tanja Isbarn • Maartje Jaquet • Martin de Jong
Sytske de Jong • Wianda Keizer • Jaap Kater • Hans Kleinsman • John Kok
Romy Joya Kuldip Singh • Monique Kwist • Rudy Lanjouw • Moki Last
Annemieke Louwerens • Giel Louws • Carrie Meijer • Astrid Meijer • Riki Mijling
Faan Olgers • Simon Oud • Pim Piët • Tineke Porck • Marcel Prins • Jurjen Ravenhorst
Anne Rose Regenboog • Margriet Reinalda • Vladica Ristić • Auk Russchen
Josias Scharf • Herman Schouwenburg • Betty Simonides • Birgit Speulman
Marjolein Spitteler • Eddy Stikkelorum • Aimée Terburg • Wieke Terpstra • Karin de Visser
Wilma Vissers • Nies de Vuijst • Gjalt Walstra • Peter van der Weele • Fabian Westphal

(Beelden op het affiche: Eddy Stikkelorum, Restless Window #03 en Wieke Terpstra, de Skoalle.)

Adres
Schoterlandseweg 55
8411XX Jubbega-Schurega
Nederland
Navigatie-tip
Boekweitreed 1, Jubbega
U kunt hier parkeren.
Kunstlokaal №8 vindt u hier recht tegenover.
OV
Bus 115 van station Heerenveen of Assen.
Rijdt de hele dag, 1x per uur.
Uitstappen halte Gorredijksterweg, 3 minuten lopen.
Link naar Google voor de route: https://www.google.com/maps/place/Schoterlandseweg
+55,+8411+XX+Jubbega/@52.973927,6.10979,14z/data=!4m5!3m4!1s0x47c843626a29b3af:
0x435689c12937ccec!8m2!3d52.9739272!4d6.1097898?hl=nl-NL

