
BALANS

Online tickets

Om aan de coronarichtlijnen te

voldoen werken wij met online

tickets. Zo kunnen wij de

bezoekersstroom reguleren. U

kunt uw bezoek plannen via de

website www.koppelkerk.nl

Koppelkerk

vrijplaats voor kunst & cultuur

Koppelstraat 35

7126 AG Bredevoort

0543-216 005

info@koppelkerk.nl

www.koppelkerk.nl

Openingstijden

vrijdag t/m zondag 11 - 17 uur

Entree

€6,- incl. kop koffie of thee

Rondleidingen

Elke vrijdag, zaterdag en zondag wordt

er een rondleiding aangeboden door de

expositie om 14.00 uur en 15.00 uur.

Programma

Zie voor alle culturele activiteiten in de

Koppelkerk: www.koppelkerk.nl

is een pittoresk vestingstadje in het

oosten van Nederland. Het stadje

staat in het teken van historie, kunst

en cultuur, ambachten, boeken,

natuur en gastvrijheid.

Deze expositie kwam tot stand

in samenwerking met
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Voorzijde: Marij van Hameren - Kluunpad 1 (detail)



Van 12 juni tot en met 26 juli
exposeren kunstenaars van
K u n s t e n a a r s C o l l e c t i e f
BREEKijzer in de Koppelkerk in
Bredevoort. In de expositie
Balans zoeken tweeëntwintig
beeldend kunstenaars naar
evenwicht.

Voor elke beeldende kunstenaar
geldt dat het creëren van kunst,
naast expressie en emotie, ook
een zoektocht is naar een
bepaald evenwicht tussen de
beeldelementen.

Of je nu tekent, schildert, fotografeert of
sculpturaal bezig bent: voor alle disciplines
geldt in meer of mindere mate dit principe. De

Luci Aversteeg

Henk Bekkers

Leon Marie Dekker

Karen van Doorn

Marij van Hameren

Wim van den Camp

Tatum Kempers

Monique Klaassen

Ingo Krasenbrink

Han Lammers

Hans Mellendijk

Rob Muylaert

Marion van Noord

Femmie den Ouden

Monnie Paashuis

Anja Sennema

Hans Sennema
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Astrid Vredegoor

Ineke Weevers

Dinie Wikkerink

Thea Zweerink

balans

A
st
rid

Vr
ed

eg
oo

r-
Vi
jf
ge
he

im
en

va
n
de

ro
ze
nk
ra
ns

no
.2

vorm, compositie, toon, kleur, structuur en
textuur bepalen uiteindelijk het aanzicht van
het kunstwerk.

Bij het thema van de tentoonstelling ‘Balans’
gaat het om de interactie tussen de
beeldelementen; hoe deze zich tot elkaar
verhouden. Bij de expositie gaat het dus niet
om de emotionele betekenis van ‘balans’,
maar om de uitvoering of de vorm.

Monique Klaassen - Zonder titel

Henk Bekkers - Zonder titel

Han Lammers - Zonder titel


