Nieuwsbrief Homan - Hupkens in Prent en Beeld
Sofie en Herman Gorter
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Herman Gorter werd geboren. Voor de Kunstkring
Gaasterland was dit aanleiding
om een aantal kunstenaars te
vragen zich door Gorter te laten
inspireren. Het gedicht ‘Gij zijt
een bloem, een licht rode
bloem’ was voor Sofie het
uitgangspunt voor het hiernaast
afgebeelde beeld Verlangen.
Van 15 t/m 28 november (ma.
t/m za. van 14.00 tot 17.00 uur)
is het, samen met de andere
‘Gorter-werken’ te zien in het
prachtige Hendrick de
Keyserpand (van
Swinderenstraat 7 te Balk), waar
u van harte welkom bent. Na deze tentoonstelling verhuizen de werken naar Bergen,
waar zij vanaf half januari te zien zijn in Het Hof.
Reinder en ‘De Dame van de Diaconie’
Dit voorjaar bleek de ‘Dame van de Diaconie’, een grote kastanje in het hartje van
Edam, ernstig ziek te zijn en gekapt te moeten worden. Reinder werd gevraagd een
portret te etsen als een blijvende
herinnering aan deze
gedenkwaardige dame. De prent is
ondertussen klaar en zal op 29
november om 16.00 uur ten doop
gehouden worden door Frans
Laurentius, kunsthistoricus en
prenthandelaar te Middelburg, op
de tentoonstelling van Reinder in
het oude Stadhuis te Edam. U bent
van harte uitgenodigd. Van de ets
(20x25 cm. beeldformaat) worden
100 exemplaren gedrukt. De prijs
is 100,- (excl. BTW en eventuele
verzendkosten).

Film Rob Busquet over Reinder
De filmer en documentairemaker Rob
Busquet maakte onlangs een film over
Reinder met als titel: Reinder Homan
een poëtisch etser. Hierin vertelt
Reinder over het hoe en waarom van
zijn werk. Te vinden op internet:
http://vimeo.com/110656573

Sofie Hupkens en Reinder Homan
Homan - Hupkens in Prent en Beeld
Gaestwei 14, 8574 TM Bakhuizen
Geopend: zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur
(graag van te voren even bericht per mail of telefoon) en op afspraak.
Telefoon: 0514-581312 of 06-13020602
homan.hupkens@hetnet.nl
www.sofiehupkens.nl
www.reinderhoman.com
Mocht u geen nieuwsbrief meer wensen te ontvangen, graag een afmelding naar homan.hupkens@hetnet.nl

