UITNODIGING EXPOSITIE

BOSCH OPEN EXPO

locatie Jeroen Bosch Ziekenhuis
OPENING EXPOSITIE
WOENSDAG 11 MEI 2016
OM 16.30 UUR

Vanaf 19 maart 2016 tot 4 juli 2016 is op de boulevard van het ziekenhuis de
expositie ‘Bosch Open Expo locatie Jeroen Bosch Ziekenhuis’ te zien.
2016 is voor ’s-Hertogenbosch het jaar van Jeroen Bosch. Het Jeroen
Bosch Ziekenhuis (JBZ) zoekt aansluiting bij de organisatie van Jheronimus
Bosch 500. Dit heeft geresulteerd in deze tweede expositie van 2016
waarin het ziekenhuis 21 geselecteerde kunstwerken presenteert van de
Bosch Open Expo (B.O.E.). De B.O.E. is de grootste tentoonstelling in de
geest van Jheronimus Bosch die is samengesteld door open inschrijving.
Honderden kunstenaars en amateurs hebben hun kunstwerken aangemeld.
In november 2015 zijn deze werken geselecteerd door een breed
samengestelde en deskundige jury. Vervolgens hebben afgevaardigden van
de tentoonstellingsplekken in ’s-Hertogenbosch (het Kruithuis, Kunsthal
Boschveld, Kunstlocatie Würth, Museum Slager, de Muzerije, het Stadskantoor
gemeente ’s-Hertogenbosch, de Willem II fabriek en het Jeroen Bosch
Ziekenhuis) kunstwerken geselecteerd voor hun eigen locatie.
Voor het JBZ hebben 2 afgevaardigden van de kunstcommissie kunstwerken
geselecteerd voor de expositie bij het ziekenhuis. Bij de selectie hebben zij
gelet of de kunst past in de helende omgeving die het JBZ wil zijn.
De geselecteerde kunstwerken zijn van Richard van der Koppel, Nicolette Peters, Monique
van der Steen, Anneke Hoogenboom, Linda Bais, Catharina van de Ven, Tijs Kierkels, Ilse
Vermeulen, Jacqueline Engels, Anna Püschel, Bea van Golen, Helene de Winter, Cor van
Oosterhoud, Marianne Stam, Sandra Mackus, Hedwig Zegger Althof, Tamara Jungnickel, Lobke
van Aar, Antoinette Cremers, Hans van de Rakt en Marian van Esch.

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de opening van deze expositie en het
openbare interview met Mariëlle Lapidaire (beeldend kunstenaar) en Agnes
Bomers (secretaris kunstcommissie), die deze expositie hebben samengesteld.
De opening vindt plaats op woensdag 11 mei 2016 om 16.30 uur bij de
expositieruimte aan het einde van de boulevard van ons ziekenhuis. Jean
Marc Reinold, voorzitter van de kunstcommissie, zal hen interviewen onder
het genot van een bescheiden hapje en drankje. Voor- en achteraf is er volop
gelegenheid om de expositie te bezoeken.
Wij stellen het op prijs wanneer u zich van te voren aanmeldt via
kunstcommissie@jbz.nl zodat wij weten hoeveel belangstellenden wij kunnen
verwachten.

Tot ziens op woensdag 11 mei om 16.30 uur!
Namens de kunstcommissie,
Jean Marc Reinold
Voorzitter kunstcommissie

