Expositie in Slot Doddendael
27 en 28 mei 2012 van 11.00 tot 17.00 uur
Stichting Hand to Hand, Slot Doddendael en de deelnemende
kunstenaars nodigen u uit voor een expositie van hedendaagse kunst.

Deelnemers:
David Beliën

glaskunst

Anneke van Bergen

sieraden en objecten

Hanneke van den Bergh

keramiek en brons

Ger Brouns,

schilderijen

Det Grottendieck

keramiek

Loek de Kok

beelden brons

Anna Müller

vegetale kunst

Els van Niekerk

schilderijen

Eric Spierings

keramiek

Albert Verheul

schilderijen

Anita Voets

beelden brons

Magreet Zwetsloot

keramiek en schilderijen

Kunstwerkplaats Art-tics :

schilderijen

Fish (Wilfred Vissers) , Anna B, B Strik , BW

Beeldhouwersgroep Nijmegen:

beelden steen

10 deelnemers o.l.v. Fred Broekkamp.
Voor de kunstenaars is het bijzonder om in de sfeervolle ambiance van het kasteel
te kunnen exposeren. Dit is mede mogelijk gemaakt door de belangeloze
medewerking van de eigenaren van het idyllische Slot Doddendael. De kunstenaars
staan een groot deel van de opbrengst af voor de hulpprojecten van Stichting
Hand to Hand. Meer informatie over deze projecten kunt vinden op
www.stichtinghandtohand.nl.
Tijdens de expositie zal Lamin Kuyateh, zanger en kora speler uit Gambia, prachtige traditionele muziek
ten gehore brengen. Ook zal hij samen met de bekende vertelster Angèle Jorna u met verhaal en muziek
meenemen naar de wereld van de Afrikaanse sagen en legendes. Een boeiend schouwspel voor zowel
kinderen als volwassenen! De muziek van "she's The Bossa" o.a. Bossa Nova, Oude Soul, Carol Emerald is
weer een heel andere genre, kortom voor ieder wat wils !
Wij nodigen u van harte uit om deze veelzijdige expositie te bezoeken en te genieten van
hedendaagse kunst, muziek, verhalen en van deze sfeervolle middeleeuwse locatie met zijn
slotgracht, boomgaard en tuinen. Tijdens deze dagen is het à la carte lunchrestaurant gevestigd in
de Slotkelder geopend.

Graag verwelkomen wij u op 27 of 28 mei in Slot Doddeldael, Binnenweg 2 te Ewijk!
Gratis entree.

