Persbericht

‘En hij zöt dat het goed is’

kunstenaar: Klaas Koops

‘Neie Boeren’ door Drents Portret
Komt u wel eens een boer tegen? Zou u hem of haar herkennen?
Mogelijk niet. En dat zou niet zo verwonderlijk zijn, boeren van tegenwoordig zijn niet
meer herkenbaar aan een blauwe overall en klompen.
Om te laten zien wat het leven en werk van de moderne Drentse boer inhoudt hebben de
acht kunstenaars van het Drents Portret zich hierin verdiept.
Van 8 t/m 29 januari 2017 is bij het Informatiecentrum Egberts Lent van Het Drentse
Landschap de expositie ‘Neie Boeren’ te zien. Noem het een kruisbestuiving tussen
kunstenaars en boeren.
De expositie wordt op 7 januari . a.s. om 15:00u. geopend door burgemeester Eric van
Oosterhout van de gemeente Aa en Hunze. De opening omvat een leuk programma:
Drents Portret presenteert het bijbehorende boek en vertoont de korte documentaire
‘Neie Boeren’. Dirk Strijker, hoogleraar plattelandsontwikkeling van de RU Groningen,
houdt een lezing en aansluitend leidt hij een forumdiscussie die innovatie en
ondernemerschap als onderwerp heeft. Een programma waarmee tevens het jaar van
het ondernemerschap van de gemeente Aa en Hunze wordt afgesloten.
De beeldend kunstenaars Anneke Verstegen, Harrie Visser, Klaas Koops, Jeanet Tjassens,
Anneke Leutscher, Henny Holtrop, Nicole van der Veen-Kerssies en Marcelle van der Leeuw
hebben allen één of meerdere Drentse boeren geportretteerd. Het zijn niet louter
portretten geworden: in hun werk zijn ook bedrijfskenmerken terug te vinden. Bewust
is gekozen voor diversiteit, van akkerbouw tot veeteelt, van hypermoderne varkensboer
tot schapenboerin. Maar het zijn allemaal innovatieve boeren van nu, van deze tijd, het
beroep van boer wordt niet geromantiseerd. De kunstwerken hebben wel een

kunstzinnige draai, dat heb je met kunstenaars. Kortom, kom kijken naar uw Drentse
boeren!
http://www.drentsportret.nl
http://www.drentslandschap.nl
https://www.youtube.com/watch?v=0xSHEVFrAkA

Adres:

Hunzeweg 30
9675PD Nieuw Annerveen

Openingstijden:

Vrijdag: 13.00 – 21.00 uur
Zaterdag & zondag: 11.00 – 17.00 uur

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Anneke Verstegen:
Marcelle van der Leeuw:

06 25 04 22 15
annekeverstegen1@gmail.com
06 11 10 40 73
mjvanderleeuw@online.nl

