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DichtersGroep Woerden 

Valentine 
De liefde in woord, beeld en muziek 

 

Op Valentijnsdag 2014 kunt u op een bijzondere locatie genieten van een 

gevarieerd programma dat in het teken staat van de liefde.  

 

De ambitieuze leden van DichtersGroep Woerden dragen eigen werk voor. 

Vijf beeldend kunstenaars* - goudsmid Roos Arends, fotograaf Aart 

Sliedrecht, kunstschilders Marieke Hulsegge, Angelique Mathijssen en Eddy 

Zoëy– creëerden een kunstwerk passend bij het thema.  

Het Woerdens Vocaal Ensemble onder leiding van dirigent André Vis zingt  

a capella liefdesliederen uit verschillende stijlperioden, van klassiek tot jazz.  

 

Samen presenteren zij ‘Valentine’, een bloemlezing over de liefde in al zijn 

facetten. Zang wordt afgewisseld met drie interviews met kunstenaars en 

met gedichten die geïnspireerd zijn op de kunstwerken.  

 

Galerie Van Slagmaat, Leidsestraatweg 36, Woerden, wordt voor de 

gelegenheid omgetoverd tot een concertzaal met 60 plaatsen. U beleeft 

een sfeervolle avond midden tussen de kunst, in een industrieel monument.  

 

De kunstenaars exposeren tot en met 8 maart 2014 in de Expositieruimte die 

grenst aan de galerie. Hier zijn ook informatiestands van koor en dichters. 

In deze periode is er zaterdagmiddag een (gratis) activiteit rond ‘Valentine’.  

Open: vrijdag 10-18 uur, zaterdag 10-17 uur en op afspraak via 06 487 29 544.  

 

Vrijdag 14 februari 2014 

Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.30 uur 

Kaarten à € 12 bestellen via info@galerievanslagmaat.nl  
* zie volgende pagina voor meer informatie over de kunstenaars 

 

 
 

www.woerdensvocaalensemble.nl                       www.dichtersgroepwoerden.nl 

                  met dank aan  

www.galerievanslagmaat.nl                                                                       www.cultuurlokaal.nl 

Woerdens 

Vocaal Ensemble 
Poëzie in onze stad  

http://www.woerdensvocaalensemble.nl/
http://www.dichtersgroepwoerden.nl/
http://www.dichtersgroepwoerden.nl/
http://www.galerievanslagmaat.nl/
http://www.cultuurlokaal.nl/
http://www.cultuurlokaal.nl/


 

 

 

 

 

Valentine 
De volgende beeldend  

kunstenaars creëerden een  

kunstwerk passend bij het thema  

‘De liefde’: 

 Roos Arends, de lievelingsgoudsmid  

 van Galerie Van Slagmaat,  ontwierp en  

vervaardigde een sieraad dat een bode  

van de liefde bleek te zijn. Deze vakvrouw  

met kijk op ‘emotiesieraden’ van anderen,  

geeft een inkijkje in haar werk; 

 de Woerdense fotograaf Aart Sliedrecht  

legt de wereld om hem heen al ruim dertig  

jaar met passie vast. Aart fotografeert met     een beschouwende 

 blik. Hij focust op veranderingen en de bewegingen die daardoor 

ontstaan. Als hij kiest voor betrokkenheid, dan levert dat prachtige 

 documentaire fotografie op. Verwacht geen romantisch plaatje bij Aart, 

 want liefde kan ook behoorlijk ongemakkelijk zijn; 

  kunstschilder Marieke Hulsegge exposeerde in 2013 en in 2011 (klik op het 

 jaartal voor meer info) kleurrijke portretten bij Galerie Van Slagmaat. Emoties 

 spelen een grote rol in haar werk. Nu schilderde zij met overgave De Liefde; 

  Angelique Mathijssen exposeert tot 2 maart 2014 met olieverfschilderijen bij 

Galerie Van Slagmaat. Haar doek ‘Romeo and Juliet’ is te zien op de poster 

van ‘Valentine’. Onmogelijke liefde als inspiratiebron; 

  and last but not least: Eddy Zoëy is bekend als tv-persoonlijkheid, als 

muzikant, als kunstenaar (Kunstacademie CHK, Kampen) en in Woerden  

als de man van Marieke Hulsegge ;-) Eddy’s beeldtaal is recht voor  

zijn raap. Hij schildert krachtige doeken met grote eigenheid en  

 exposeert later dit jaar solo bij Galerie Van Slagmaat.  

                     Hoe zet Eddy de liefde op het doek?  

 

                                      

Graag tot 14 februari! 

http://www.roosarends.nl/
http://www.galerievanslagmaat.nl/sieraden.html
https://picasaweb.google.com/FotografencafeKasteelWoerden/PortfolioAartSliedrecht201312
http://www.mariekekunst.nl/
http://www.galerievanslagmaat.nl/hulsegge2.html
http://www.galerievanslagmaat.nl/hulsegge.html
http://www.art-ique.nl/
http://www.galerievanslagmaat.nl/schilderijen.html
http://www.eddyzoey.nl/

