18e Kunstdagen 2016

DINSDAG 2 AUGUSTUS				
20.00 - 22.00 uur
		

Opening in de Toren van Goedereede door Jan Trompper, muzikaal omlijst door Carlijn E.:
Jazzy-folk solo artieste, met een hapje en een drankje.

WOENSDAG 3 AUGUSTUS
13.30 - 16.30 uur

			

Kinderworkshop in atelier Ellen van der Bok: maken van een glasmozaïek o.l.v. Marias,

		

Harry en Ellen van de Kunststichting. Bijdrage voor de materialen € 2,50 per kind.

		

Locatie: Achterstraat 9 / vol = vol.

18.00 en 20.00 uur

Bij gasterij ‘t Sas, hotel De Gouden Leeuw en eetcafé Goeree een lekker hapje eten & een drankje

		

voor € 15,00 p.p., muzikaal omlijst door Crappydog.

		

Reserveren / kaartjes bij de horeca en op Achterstraat 9.

DONDERDAG 4 AUGUSTUS				
10.00 - 12.00 uur
		

Rondleiding langs de ramen, galeries en ateliers door
Harald Jassoy, Verzamelen op de Markt, bijdrage € 5,00 p.p.

13.00, 14.30

Workshop HotPot: een sieraad maken in atelier Ellen van der Bok

en 16.00 uur

€ 12,50 p.p. Achterstraat 9 / 6 personen per workshop, tijdig melden, vol = vol.

14.00 uur

”Verf, 500.000 jaar schilderkunst” boeiend verhaal bij atelier Hans Dolieslager.

19.00 en 20.30 uur

Monoloog en voordragen van gedichten door Rien Gielbert in de schuur van de familie Goekoop,

		

De Pad 9. Kaarten à € 7,50 verkrijgbaar bij de VVV Ouddorp of voor aanvang aan de zaal, vol = vol.

VRIJDAG 5 AUGUSTUS

			

16.00 - 18.00 uur

Live muziek: Cleanhead & Barefoot

18.30 - 20.30 uur

Live muziek: Ska & Reggae

21.00 - 23.00 uur

Live muziek: The Streets

ZATERDAG 6 AUGUSTUS				
10.30 - 12.30 uur
		

Rondleiding langs de ramen, galeries en ateliers door Harald Jassoy,
verzamelen op de Markt, bijdrage € 5,00 p.p.

12.00 - 13.00 uur

Beiaardconcert door Jan Bezuijen, stadsbeiaardier.

13.00 - 15.00 uur

Live muziek: Spider en The Fly

15.30 - 16.30 uur

Live muziek: Phoenix Lights

13.00 - 18.00 uur

De Zotten: straat theateracts op de Markt.

vanaf 13.00 uur

Bij de galeries en locaties optredens van Yesterday’s Papers.

vanaf 14.00 uur

Bij galerie Dolieslager de zanggroep SIXPACK met liedjes uit de jaren zestig.

15.00 - 16.00 uur

Zang van Annelies Driesse met pianobegeleiding van Iryna Zhynkina, in de kerk van de Hervormde

		
17.00 - 19.00 uur

Gemeente Goedereede (PKN). Tevens is er een expositie met quilts van Rieteke Hoogendoorn.
Afsluiting met live muziek van de band: IDRIS

Het bestuur behoudt het recht om programma onderdelen te wijzigen.

