UITNODIGING
D E E L NA M E
EXPOSITIE

Op 21 juni 2019 is er voor de 3e keer
een 'er is meer' activiteit in de
Laurentiuskerk.
Verschillende vormen van
spiritualiteit en ontmoeting staan
hier centraal.
Er zijn lezingen, workshops, muziek
en een expositie rondom het thema
'de Zon'.
Graag willen wij U uitnodigen om
met een eigen kunstwerk over
'de Zon’ deel te nemen aan deze
expositie.
Die avond is er gelegenheid om de
ingestuurde kunstwerken te
bekijken en met elkaar hierover in
gesprek te gaan en te genieten van
de andere programmaonderdelen.
E X P O.

21 juni 2019
Laurentiuskerk
Voerendaal

: 21JUNI,
VAN 19.00 - 23.00

Deelnemers.

: iedereen vanaf 12 j.

Organisatie.

: werkgroep 'er is meer'
Parochie Voerendaal

W I LT U M E E D O E N O F
HEEFT U VRAGEN?

Wilt u meedoen of heeft u vragen?
Meld u dan vòòr 1 juni aan via:
Pascalle Kusters
pkusters23@gmail.com
Tel. 06-53123336
of
Ed Vondenhoff
edvondenhoff@hetnet.nl
06-19989336
Aanmelden svp middels een
mailtje met foto van het werk.
Onder vermelding van uw naam,
adres, email en telefoonnummer.
Dan ontvangt u van ons verdere
informatie.
Ook kunt u informatie over deze
avond vinden op de parochiesite.

Zonnelicht… zonnig
zonnetje… lichtjaren
afstand …zonnegod
Ra… de ster die leven
op aarde mogelijk
maakt …4,6 miljard jaar
oud …15 miljoen graden
celsius …zonnekoning
…zonnekracht …
zonnelied ….Incazon…
zonsverduistering…
zonneschijn …de zon
gaat op de zon gaat
onder… een zonnig
bestaan

De inlevermomenten zijn:
2D werk (schilderijen, foto's, tekeningen, etc.) inleveren op maandag 10 juni
3D werk (beelden en sokkels, etc.) inleveren op donderdag 20 juni
De werken kunt u op bovengenoemde data in de Laurentiuskerk inleveren. Aan
het einde van de avond of de ochtend erna kunt u de werken weer meenemen.

TE CH NIE K:
•2d werk: (niet ingelijst) Werken op papier of karton, fotografie en
prints. Richtlijn formaat: 30 x 40 cm
•3d werk: kleine beeldjes diverse materialen. (zelf voorzien van sokkel
of verhoginkje) Richtlijn tot 50 cm hoog.
•Heeft u groter of ander werk dan kunt u ons mailen voor 1 juni. Dan
kunnen we bespreken hoe een en ander gepresenteerd kan worden
VOORWAAR DEN
•Zorg dat u achterop uw werk uw naam en telefounnummer vermeld en een evt.
titel.
•Buiten de reguliere WA verzekering geldt er geen aparte verzekering voor deze
expositie .

