FOTO/DICHT-presentatie & veiling
ZONDAG 6 NOVEMBER 14.00 UUR PODIUM BOXTEL
Stichting BoeL heeft initiatief genomen tot een projectmatige samenwerking met 18 enthousiaste Boxtelse
fotografen en 14 cultuur geprofileerde leerlingen van het JRL die geheel vrijwillig hun medewerking aan dit unieke
project hebben verleend.

Het idee:
De fotografen zijn met de opdracht: “Laat Boxtel van een eigen, verrassende kant zien” op pad gestuurd. Dit heeft
geresulteerd in 18 prachtige en unieke Boxtelse plaatjes. Met deze foto’s is Stichting BoeL naar het JRL gegaan
waar leerlingen met de cultuur profilering hun creatieve kijk op een door hen gekozen foto hebben gegeven
middels het maken van een gedicht.

We stellen ze aan u voor:

De fotografen:
Bart Willems, Bas van den Biggelaar, Jeske Giesen, Nina De Leest-Crebas, Sandra Engels, Stef Schellekens, Sunny J.
Benna, Hans van Doorn, Cheryll van Weert, Peter de Koning, Erik Keune, Sammie Leermakers, Berith Moonen,
Eppo Schellekens, Hester van den Broek, Daisy Renders, Gerard Schalkx en Piet van Oers.

De leerlingen:
Elianne Tooren, Jenthe Tromp, Lars Torringa, Reinder Vervoort, Marloes van de Sande, Myrte van Rijt, Josje
Smulders, Roos van Dooremalen, Susan Vermeer, Marleen Peeters, Maartje van den Tillaard, Sanne Bergman,
Puck van Boekel en Martijn Faes.

De veiling/tentoonstelling:
Wij willen u bij deze graag uitnodigen om deze zondagmiddag 6 november aanstaande om 14.00 uur bij te
wonen. De foto-/dichtwerken worden tentoongesteld en gepresenteerd door de fotografen en leerlingen (die het
gedicht gaan voordragen). Bij aankoop van een geveilde foto wordt een kleine contante aanbetaling gevraagd.
Daarna worden op ludieke wijze de fotowerken geveild waarbij de opbrengst naar het mooie lokale doel
Stichting Dommelbimd gaat. Zij gaan dit besteden aan het uitbreiden van het Natuurbeleefpad aan de
Dommelbimd. Informatiestand rondom dit doel is deze middag ook aanwezig.
Naast de grote fotowerken zijn alle foto’s met gedichten samengevoegd tot een pakketje van 18 ansichtkaarten in
een mooie geschenkverpakking. De opbrengst van de verkoop gaat ook naar het goede doel. Deze pakketjes zijn
te koop voor de prijs van € 10,=. Leuk om te hebben, ook erg leuk om cadeau te geven!!
De oplage is beperkt. Wij bieden u bij deze de kans op voorhand een bestelling voor de ansichtenkaarten te
plaatsen. Stuur een mail naar: ansichtkaartenstichtingboel@gmail.com.
We zien u allen graag op zondag 6 november om 14.00 uur in Podium Boxtel

Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van dit mooie project!

