IZAR TE NIEUWS – 4 MAART 2010

De lente komt er weer aan: tijd voor een nieuw iZArte nieuws!
In januari startten twee tentoonstellingen met iZArte-kunst en –design, in het
Zuid-Afrikahuis in Amsterdam en bij Galerie SANAA in Utrecht. De tentoonstelling
bij Galerie iZArte met werk van The Potter’s Workshop en Madoda Fani leverde
een mooi bedrag op voor Faith, het dochtertje van Patrick, een van de
medewerkers van The Potter’s Workshop. Op 7 februari hebben we een gezellige
en motiverende dag gehad in de galerie, met een presentatie van de laatste
inkoopreis in Zuid-Afrika, Afrikaanse strijdliederen gezongen door Lucie Slenter,
een lezing van Bart Luirink (hoofdredacteur ZAM-magazine) over kunst in ZuidAfrika en een veiling van de galeriedochters. Tot slot zijn we net terug van de
Design Indaba in Kaapstad, Zuid-Afrika, waarvoor Janneke een eervolle
uitnodiging ontvangen had. Erg goed om daar geweest te zijn!

De inkoopreis en de Design Indaba resulteerden in veel nieuwe inkopen, nu
onderweg naar Nederland, onder andere sieraden, potten en vilt. Op
zondagmiddag 21 maart a.s. besteden we in Galerie iZArte aandacht aan het
thema ‘sociaal entrepreneurschap’, door Gert Rebergen. Op zondag 11 april start
‘ Buitenkriebels: potten, beelden en bankjes’ met een presentatie bloemsierkunst
door Horta Bloembinders uit Zutphen. Zie bijlage voor de uitnodigingen;
overigens vindt op 11 april ook Zutphen op Zondag plaats met veel aandacht
voor gastvrijheid, historie en cultuur in heel Zutphen. Op 6 juni, net voor de start
van het WK voetbal in Zuid-Afrika, opent ‘ You wish you could kick like a girl’ met
foto’s van Hanneke de Vries over het nationale meisjesvoetbalteam in Zuid-Afrika
en de kansen die dat meisjes uit de townships biedt. Op 12 en 13 juni, tijdens de
Kunstroute Zutphen, toont Zutphens fotograaf Wim Bannink foto’s bij Galerie
iZArte.
Komt dat zien!
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