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Er valt nog zoveel te beleven 
 
Kitty Boon, Gabrielle Kroese en Dineke Oosting 
presenteren zich in installaties waarin hun individuele werk is 
samengevoegd tot een nieuw beeld. In dit werk ‘valt veel te 
beleven’; de kunstenaars dagen elkaar uit, ze bouwen, stapelen 
en laten ons nieuwe beelden ontdekken. 
 
De drie kunstenaars delen hun fascinatie voor de gecultiveerde 
omgeving en het ongerijmde dat hierin kan schuilen. Zij 
hergebruiken de voor ons bekende beelden. Zij plukken uit de 
dagelijkse omgeving, zoomen in, isoleren deze en nemen de 
kijker mee naar een andere wereld. 
 
Naast installaties tonen de kunstenaars ook schilderijen,foto’s en 
collages. Laat u verrassen, want ‘er valt nog zoveel te beleven’.  
 
Kitty Boon is beeldend kunstenaar en theatermaker, door deze  
kruisbestuiving zijn de soms theatrale en verhalende beelden te 
verklaren. Boon maakt foto’s ,films en ook installaties. Mystieke 
sferen voeren de kijker mee naar haar wereld waarin 
tegenstrijdigheden, zoals realiteit en disrealiteit een diepere 
gelaagdheid geven aan haar kijkwijze. 

De basis van de figuratieve schilderijen van Gabrielle Kroese 
wordt gevormd door beeldmateriaal dat is ontleend aan de 
dagelijkse stroom visuele informatie. Dit beeldmateriaal verzamelt 
ze al jaren in een beeldarchief: de bronnenboeken. De manier 
waarop Kroese de beelden en titels samenbrengt komt voort uit 
een persoonlijke visie. In haar schilderijen legt zij een getuigenis 
van haar leven af.  
 
Dineke Oosting maakt ruimtelijk werk en (foto)collages. 
Alledaagse beelden en voorwerpen uit onze omgeving worden  
door haar gebruikt en gemanipuleerd om een wonderlijke wereld 
te laten zien die blijkbaar de onze is, maar tot nog toe ongezien. 

 
 

Uitnodiging 
Namens de Expositiecommissie van de gemeente Tynaarlo nodigen 
wij u uit voor de opening van de expositie Er valt nog zoveel te bele-
ven, op donderdag 23 januari aanstaande. U bent om 17.00 uur van 
harte welkom in het gemeentehuis van Tynaarlo in Vries. 
 
Programma 
17.00 uur - Welkomstwoord door Marja Kolling- de Bruijne,  

  namens de Expositiecommissie 
- Performance door Kitty Boon, Gabrielle Kroese en 
 Dineke Oosting  

 - Officiële opening van de expositie door wethouder  
  Harm Assies 
 
17.30 uur - Bezichtiging van de expositie en gelegenheid voor  
   een hapje en een drankje 
 
Looptijd expositie 
Kunt u niet bij de opening zijn? Dan bent u op een later moment van 
harte welkom. De expositie loopt van 23 januari t/m 13 maart 2014 en 
is te bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. 
 
Wij hopen u donderdag 23 januari te mogen begroeten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders 
 

 
 
 
 
 

mr. J.P.J. van Muijen    P. Adema 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 


