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Tsjechische kunstenaars exposeren in ‘t Dijckhuis - Vierpolders

 

 
Vanaf  vrijdag 6 maart is er een  expositie  van kunst uit Havlíčkův Brod 
in ’t Dijckhuis in Vierpolders.
De Brielse kunstenaar Krijn van Driel heeft de opening verricht. 
U bent van gedurende de openingstijden van ‘t Dijckhuis 
harte welkom om de kunst te bekijken.
 
 Hier onder een foto-impressie van de opening en de kunstwerken op de expositie

Kees Haanstra Krijn van Driel
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Veronika Černá 

 Kateřina Michálková

Václav Černoch

Zdeněk Cakl

Milan Krajíček
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Jan Exnar

Jan Schwarz
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Jan Exnar

Josef Saska  Jiří Bašta

Zdeněk Cakl
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Viering 30 jarig bestaan
 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen wordt van 7 tot 9 mei het 30-jarig bestaan van de 
jumelage tussen Brielle en Havlíčkův Brod gevierd. Plaats van dit feestelijk gebeuren is 
Havlíčkův Brod.
Een aantal mensen heeft al aangegeven dat ze meegaan. 
Wilt u dat ook geeft u zich nu dan direct op bij het HBBC, dan kunt u nog mee (onze gastheren 
willen graag tijd hebben om een overnachtingsplek voor u te regelen).
 
Programma (voorlopig):
Donderdag 7 mei  
’s Avonds de officiële ontvangst van de gasten uit Brielle en de opening van de kunst- en 
fototentoonstellingen.
Vrijdag 8 mei 
De jaarlijkse ambachtenmarkt, met hopelijk een grote Brielse deelname en in ieder geval 
optredens van Libertatis. 
Heeft u leuke ideeën voor de markt, laat het ons weten.
Zaterdag 9 mei 
Een stadswandeling, bezoek aan kasteel Lipnice, e.d. Ter afsluiting een spetterende 
feestavond.
Verblijf in Havlíčkův  Brod:
Onze gastheren in Havlíčkův Brod kunnen zorgen voor een gastgezin, zodat u de gastvrijheid 
van de inwoners daar kunt proeven en een beetje van het Tsjechische leven.
Wilt u graag in een hotel, ook mogelijk. De kosten daarvan komen dan wel voor eigen 
rekening.
Heeft u andere ideeën betreffende uw verblijf, laat het ons weten en we kijken of het mogelijk 
is. (Geschikte campings, B&B o.i.d.)
 
Reis naar Havlickuv Brod:
Wilt u zelf per auto naar Havlíčkův Brod reizen, geen probleem, na 1100 km snelweg bent u er. 
Zonodig kunnen we u helpen met tips of reizigers bij elkaar brengen om samen te reizen.
Echt samen reizen doe je natuurlijk per bus. In de Libertatis bus zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Voor € 90,- reist u donderdags heen en zondags weer terug.
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Aanmelding:

Wilt u mee? 
Meldt u zich dan aan bij het HBBC!
Mail: k.haanstra@wxs.nl of info@hbbc.nl
Telefoon: 0181 416391 of 0181 416495
We ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 20 maart a.s.!

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige activiteiten rond het 30-jarig bestaan:
 
Foto-expositie van de fotoclubs uit Havlickuv Brod en Voorne Putten
In de maanden juni en juli komt er een expositie van foto’s van fotografen uit Tsjechië (Brod) en 
Nederland (Fotoclub VPR-Voorne Putten/Rozenburg) met het thema “Vriendschap”.
Nadere informatie volgt.
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