‘Who’s afraid of Minimal Art’
beeldende kunst en muziek in de historische binnenstad van Culemborg
Arie Abbenes, carillon
Aart Bergwerff, orgel
Pianoduo LP uit Belgrado, Servië
Pianoduo Sandra & Jeroen, Peter Elbertse percussie
Anneke Klein Kranenbarg, Eric de Nie, Jack Prins, beeldende kunst
Gerdine Kuiper & Ton van Kempen, voordracht
Concerten 5,6,7,12 & 13 juni 2009, Culemborg
Expositie: 5 juni tot 5 juli 2009, Culemborg
In navolging van het succesvolle festival van 2008 organiseren we een tweede festival onder de naam: ‘Who’s
afraid of minimal art’. De stichting Pianomania acht het van groot belang om eenmaal per jaar een festival te
organiseren waarbij diverse kunstdisciplines samenkomen. In 2008 stond het 'Canto Ostinato' van Simeon ten
Holt centraal. Dit jaar zal dat 'minimal art' zijn.
Naast concerten in diverse bezettingen willen we ook graag aandacht voor de beeldende kunst: Huguette
Paternostre heeft drie kunstenaars uitgenodigd te komen exposeren. Anneke Klein Kranenbarg, Eric de Nie en
Jack Prins zullen op twee locaties exposeren. De exposities zijn te bezichtigen in de Grote of Barbarakerk van 5
juni tot en met 7 juni 2009 en in galerie Janssen & de Vries van 5 juni tot 5 juli 2009.
Opening wordt verzorgd door Gerdine Kuiper & Ton van Kempen. Daarna volgt een carillonbespeling door Arie
Abbenes. Organist Aart Bergwerff brengt minimale orgelwerken ten gehore op het Verhofstadt orgel uit 1719.
Op het programma onder andere een uitvoering van 'Laudate Dominum' van Jan Welmers. Pianoduo LP uit
Belgrado vervolgt het programma met diverse werken van de Nederlandse componist Chiel Meijering.
Avontuurlijke ontmoetingen zijn er ook: een gloednieuwe combinatie van hang (een zeldzaam percussieinstrument) en piano wordt ten gehore gebracht door Peter Elbertse en Jeroen van Veen. Natuurlijk ontbreekt
het Canto Ostinato van Simeon ten Holt niet evenals de muziek van Steve Reich en Philip Glass.
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datum & tijd

locatie

activiteit

Vrijdag 5 juni 2009
19.00 uur–20.00 uur

galerie

Gerdine Kuiper & Ton van Kempen openen het festival én de expositie van Anneke Klein
Kranenbarg, Eric de Nie en Jack Prins (in de kerk)
Arie Abbenes bespeelt het carillon van de Hervormde of Barbarakerk
Aart Bergwerff bespeelt het orgel
Pianoduo LP op twee vleugels met werken van Chiel Meijering
‘Für Alina’ met neutje door Jeroen van Veen

20.00
20.15
21.15
22.30

uur-20.15 uur
uur–21.00 uur
uur–22.00 uur
uur–23.30 uur

Zaterdag 6 juni 2009
11.00 uur–17.00 uur
11.00 uur–17.00 uur
12.00 uur–12.30 uur
13.30 uur–14.30 uur
15.00 uur–17.00 uur
19.00 uur-19.45 uur
20.15 uur-22.00 uur*
Zondag 7 juni, 2009
11.00 uur–17.00 uur
12.00 uur–12.30 uur
13.00 uur-17.00 uur
13.30 uur–14.30 uur
15.00 uur–16.00 uur

kerk
kerk
kerk
galerie

galerie
kerk
schuur
galerie
kerk
kerk
kerk

galerie
schuur
kerk
galerie
kerk

Vrijdag 12 juni 2009
12.00 uur-21.00 uur
20.00 uur-21.00 uur

galerie

Zaterdag 13 juni 2009
12.00 uur-17.00 uur
15.00 uur–15.30 uur

galerie

galerie

expositie open met werk van Anneke Klein Kranenbarg en Eric de Nie
expositie Jack Prins en enkele werken van Anneke Klein Kranenbarg en Eric de Nie
'may i feel' (minimal words) door Gerdine Kuiper & Ton van Kempen
documentaire John Adams
concert piano & hang, Jeroen van Veen & Peter Elbertse, cd presentatie
concert pianoduo LP, met werken van Chiel Meijering & Servische componisten
*Canto Ostinato, Simeon ten Holt door pianoduo Sandra en Jeroen

expositie open met werk van Anneke Klein Kranenbarg en Eric de Nie
'may i feel' (minimal words) door Gerdine Kuiper & Ton van Kempen
expositie Jack Prins en enkele werken van Anneke Klein Kranenbarg en Eric de Nie
documentaire John Adams
‘minimal piano collection’ selectie door Jeroen van Veen

expositie open met werk van Anneke Klein Kranenbarg en Eric de Nie
Jeroen van Veen vertelt over en laat muziek horen van Steve Reich

peter

expositie open met werk van Anneke Klein Kranenbarg en Eric de Nie
minimal jazz, Chick Corea door Peter Elbertse op vibrafoon en Jeroen van Veen op
elektrische piano
piano & hang, Jeroen van Veen en Peter Elbertse
**minimal lounge, Peter Elbertse & friends (improvisaties, hang, piano’s & percussie)

Vrijdag 19, 26 juni & 3 juli
12.00 uur-21.00 uur

galerie

expositie open met werk van Anneke Klein Kranenbarg en Eric de Nie

Zaterdag 20 & 27 juni
12.00 uur-17.00 uur

galerie

expositie open met werk van Anneke Klein Kranenbarg en Eric de Nie

Zaterdag 4 juli 2009
12.00 uur-17.00 uur

galerie

laatste dag expositie open

16.00 uur–16.30 uur
21.00 uur-23.00 uur**

galerie
galerie

kerk
galerie
peter
schuur

=
=
=
=

Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 4, 4101 CB, Culemborg
Galerie Janssen & de Vries, Kattenstraat 17, 4101 BL Culemborg
Peter Elbertse, Herenstraat 18-20, 4101 BT, Culemborg
Theater de Blauwe Schuur, Achter de Vismarkt, 4101 AA, Culemborg

Expositie en concerten zijn gratis toegankelijk, een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.
*kaarten voor dit concert kosten !17,50 en kunnen worden gereserveerd via cantoconcert@gmail.com of via de website
www.canto-ostinato.com Uiteraard zijn er ook kaarten verkrijgbaar aan de kassa, bij de ingang van de kerk.
**kaarten voor dit concert kosten !10,00 en kunnen gereserveerd worden via info@pianomania.nl (voor dit concert zijn
slechts 50 kaarten beschikbaar)
(c) Stichting Pianomania, Postbus 515, 4100 AM Culemborg

locaties:
www.galeriejanssenendevries.nl
www.theaterdeblauweschuur.nl
www.pknculemborg.nl
kunstenaars:
www.annekekleinkranenbarg.nl
Anneke Klein Kranenbarg (Krommenie 1961), selectie uit de installatie 'Visueel partituur' /
"Loop je erlangs dan 'bewegen' de lijnen. Het is bijna niks én heel veel" Sandra Jongenelen-journalist.
www.ericdenie.nl
Eric de Nie (Haarlem 1944), schilderijen / via fotorealisme in de zeventiger jaren tot totale abstractie nú.
www.jackprins.nl
Jack Prins (Sassenheim 1947), beelden en grafiek / Stapelingen, rasters, horizontale en verticale beelden.
De ene keer zo dun als garen, dan weer zo zwaar als betonijzer.

Dit festival wordt mede mogelijk
gemaakt door Jacobs Repro,
Stichting pianomania, Gemeente
Culemborg en de Stichting
muziek
in
de
Grote
of
Barbarakerk.Met
dank
aan:
Huguette Paternostre, Joeri en
Fjodor van Veen, Henk de Vries,
Ton
van
Kempen,
Gerdine
Kuiper, Peter Elbertse, Roland
Zuidinga en alle vrijwilligers.

musici:
www.aartbergwerff.nl
www.peterelbertse.com
www.pianoduo.org
www.pianoduolp.com
componisten:
www.euronet.nl/~hubiware/HomeChiel.html
www.simeontenholt.com
www.philipglass.com
organisatie:
www.pianomania.nl
www.canto-ostinato.com
www.vanveenproductions.com

