Jo Verhoef

V

De commissie ’t Sprengenpodium is aangesteld door stichting ’t Sprengenhus.

oor mijn expositie ‘Landschap in de verte’
zijn speciale combinaties gemaakt van vaak
grote expressionistische schilderijen.
Zo voeg ik nieuw landschap toe: landschap
dat kan gloren in de
verte, maar tegelijkertijd
ook van zeer nabij de
toeschouwer kan raken.
www.joverhoef.nl

De commissie heeft tot doel om enkele keren per jaar een culturele ontmoeting
te organiseren in ’t Sprengenhus. Een variatie van kunst, muziek, cultuur tot
film, voor inwoners van Laag-Soeren en daar buiten. De commissie bestaat
uit: Marjan Bakker, Mieke Blanksma, Gé Eikelboom, René van der Linden
en Juul van Rijn.

Programma 17 april 2011
16.00

ontvangst met muziek van Edward Brantsen
en Frank Schouten
16.15 	welkom
16.20	Jo Verhoef geeft een persoonlijke toelichting
		bij een keuze uit zijn opvallende en
spraakmakende werken
16.40 muzikale act- en achtergrondmuziek van
kunstenaars Edward Brantsen en Frank Schouten
met trommels, de hang, percussie-e-instrumenten
en meer
17.30 einde
Voor de kinderen wordt er een film vertoond.
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Edward Brantsen
Edward Brantsen is afwisselend en tegelijkertijd schilder, muzikant
en speler. Door zijn jarenlange creatieve bezigheden verzamelde
hij een grote groep vrienden om zich heen: beeldend kunstenaars,
muzikanten en theatermensen. Edward houdt van ‘projecten’ waar
disciplines worden gecombineerd. In deze projecten werkt hij solo,
in duo’s of in grotere groepen van steeds andere samenstelling.
Hij maakt vrij werk, werk in opdracht en geeft af en toe workshops.
Brantsen treedt op bij diverse straattheaterfestivals, waaronder
Oerol op Terschelling.
Hij bespeelt diverse trommels, percussie-e-instrumenten, fluitjes en
bellen en verder alles wat geluid kan voortbrengen. Sinds 2002 is
hij verslingerd aan het bespelen van de HANG. Een instrument dat
in 1999 ontwikkeld is door een aantal muzikanten/techneuten in
Zwitserland en dat doet denken aan zowel de steeldrum uit de
Cariben als de gamelan uit Indonesië.
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Verhoef
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6957 AB Laag-Soeren
(0313) 61 93 07
info@sprengenhus.nl
www.sprengenhus.nl

17 april 2011
om 16.00 uur
met een
muzikale act
van kunstenaars
Edward Brantsen
en Frank Schouten.

ontwerp: www.marjanbakker.nl

Harderwijkerweg 25A

zondagmiddag

17.04.2011 – 30.06.2011

Op 17 april speelt Edward Brantsen samen met Frank Schouten.
www.edwardbrantsen.nl

De tentoonstelling is te zien in ’t Sprengenhus:

opening op

V o o r k u n s t, c u lt u u r e n m u z i e k

