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Huidige expositie, periode 38, nog te bezichtigen van vrijdag 16 oktober tot
donderdag 26 november
Negen (amateur en professionele) kunstenaars geven een overzicht van hun werk op tweeen driedimensionaal gebied.

Nieuwe expositie, periode 39, van vrijdag 27 november tot en met woensdag
6 januari:
Geert Lemmers’ projecten beginnen met een filosofisch onderzoek. Hij is vooral geïnteresseerd in de
ons onbekende wereld, de wereld die voor ons vreemd of soms raar is. Zijn werken laten ons vaker
deze onbekende, vreemde wereld zien in theatrale situaties die we in ons 'echte' leven nooit zien.
Anka Omtzigt exposeert keramiek, vrouwfiguren die trots, kracht, levenslust, sierlijkheid en
schoonheid uitstralen. Ook van haar hand zijn vogels die ze heeft gemaakt gedurende de lockdown.
De oorsprong van het werk van Leontine van der Klugt is een fascinatie voor de vele figuren die te
ontdekken zijn in abstracte kunstvormen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een eigen
beeldtaal vol fantasierijke figuren en het gebruik van voornamelijk felle kleuren.
Jasper Bos laat recent werk zien waarin hij zoekt naar de beste balans tussen de absolute vrijheid van
intuïtief werken en de drang om een zekere controle te krijgen over het eindresultaat als het gaat om
bijvoorbeeld de compositie. Daar naast is er in zijn werk een zoektocht om gevonden figuren uit te
werken terwijl de abstracte achtergrond in zijn waarde wordt gelaten.
Monique van Stokkum tekent, schildert en maakt objecten. Voor haar vormentaal gebruikt ze allerlei
technieken, afhankelijk van wat ze uit wil drukken met haar werk. Haar werken ontstaan altijd in
serie. Het spelen met een thema kan ook abstracte werken opleveren door de horizontale lijnen van
een landschap te kantelen tot verticale lijnen en daar op door te gaan.
Casper Cammeraat laat in deze expositie enkele bijzondere bewerkings- en afdruktechnieken zien,
waaronder het basreliëf-principe: samenvoeging van een positief- en negatiefbeeld om de
ruimtelijkheid te versterken.
Leonne Baane Loomans richt zich vooral op realistisch en figuratief schilderen van vrouwen en
meisjes uit verschillende culturen, die zij graag op een ingetogen manier gestalte geeft. Zeer
realistisch werk wisselt ze graag af met figuratief realisme.
Kardia Meijer heeft zich toegelegd op het schilderen van kleurrijke bloemborders, waar je een vrolijk
gevoel van krijgt. Samen met haar vriend en tuinfotograaf Hans Clauzing bezoekt zij verschillende
tuinen in binnen- en buitenland. De materialen die Kardia ter plaatse verzameld verwerkt zij in haar
schilderijen.

Er is geen officiële opening voor de nieuwe expositie, maar iedereen is
uiteraard van harte welkom om op één van de openingsdagen, di, wo, vr en za,
te komen genieten van deze weer bijzondere expositie.

Openstelling Galerie:
Vanaf 3 juli is de galerie 4 dagen per week open en wel op dinsdag, woensdag,
vrijdag en zaterdag. Daar niet alle gastvrouwen/heren door Corona in de
galerie willen/kunnen zitten zoeken we nog deelnemers/kunstenaars die
bereid zijn een dag als gastvrouw/heer op te treden.
Mail naar Jaap: vrijwilligers.commissie@sta-art.nl of bel: 0619933447
In de galerie zijn enkele Corona maatregelen van kracht: natuurlijk 1,5 afstand
bewaren. Er zijn ontsmettingsdoekjes en handschoenen aanwezig en in de
keuken vind je ontsmettingszeep.
Inschrijven nieuwe exposities
Je kunt nog inschrijven voor deelname aan enkele exposities, zie hieronder. Ga
voor deelname naar: expositie.commissie@sta-art.nl
Expositie periode 45 is gereserveerd voor een eventuele speciale gelegenheid.
Wie heeft daar een idee voor?
Expositie perioden 2020 en 2021
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Vrijdag 16 oktober t/m vrijdag 27 november
Vrijdag 27 november t/m vrijdag 8 januari
Vrijdag 8 januari t/m vrijdag 12 februari
Vrijdag 12 februari t/m vrijdag 19 maart
Vrijdag 19 maart t/m vrijdag 23 april
Vrijdag 23 april t/m vrijdag 28 mei
Vrijdag 28 mei t/m vrijdag 2 juli
Vrijdag 2 juli t/m vrijdag 6 augustus
Vrijdag 6 augustus t/m vrijdag 10 september
Vrijdag 10 september t/m vrijdag 15 oktober

40.
41.
42.
44.
45.

nog mogelijk:
Vol
nog mogelijk:
Vol

47.

Vol

6 weken
6 weken

Expo ‘Vrijheid’
Speciaal
Treffend Textiel

1 x 3D
1 x 3D

Deze expositie periode is gereserveerd voor een eventuele speciale gelegenheid

Art-shop
Het Kunstwinkeltje (Art-Shop) is van start gegaan vanaf 16 oktober. Corrie van
der Veer en Carla Bosman organiseren dit. We willen de deelnemers van StaArt de gelegenheid geven kleine kunstwerkjes, tot € 75 te koop aan te bieden.

Deelname is gratis, ook geen commissie. Als je nog mee wilt doen, geef dat
even door aan: cvanderveer2013@gmail.com of aan:
carla.1964@hotmail.com
Flyers
We hebben 2500 flyers laten drukken die we verspreiden in vooral de
nieuwbouwwijken. We willen daarmee de bekendheid van Sta-Art en de StaArt Galerie vergroten. Er zijn nu nog ongeveer 200 flyers die verspreidt moeten
worden. Als je hieraan nog wilt meewerken, dan horen we dat graag via
info@sta-art.nl
KHABBAZ
KHABBAZ staat voor: Koudekerk aan de Rijn, Hazerswoude Rijndijk en -dorp,
Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Aarlanderveen en Zwammerdam.
Op Cultuurplatform KHABBAZ komen de culturele makers en organisatoren
samen om uit te wisselen, zich te ontwikkelen en projecten af te stemmen. Zo
bundelen we krachten en zetten kunst en cultuur hier sterker op de kaart!
KHABBAZ wil het eigen karakter van dorp en stad in de gemeente versterken.
Door samenwerking en bijzondere programma's op verrassende plekken,
binnen en buiten. Want KHABBAZ wil kunst en cultuur verbinden met alle
bewoners, jong en oud, met diverse culturele of sociale achtergronden, gender
en mensen met een beperking. KHABBAZ-online is de plek waar je de culturele
makers in héél Alphen aan den Rijn kunt vinden, en alles rondom kunst en
cultuur gebundeld is.
KHABBAZ is er niet alleen voor cultuurmakers, maar ook voor de inwoners van
Alphen a/d Rijn. Want op deze website vind je een totaaloverzicht van al het
culturele aanbod in de gemeente. Of je je nu wilt aansluiten bij een
toneelgroep, fotoclub of koor, of je bent op zoek naar een kunstzinnige hobby;
KHABBAZ is dé plek om je te oriënteren. Ook de stichting Sta-Art en
kunstenaars van Sta-Art zijn te vinden op die website.
Zie de website: www.khabbaz.nl

