Persbericht 25 maart 2014
Expositie “klompen appArt”
klompen = cultureel erfgoed
appArt = apart
app = via de digitale wereld
Art = kunst
Dit alles is naast elkaar te zien in de expositie 2014.
Naast Nederlandse klompen zijn er klompen uit Europa, maar ook uit andere van over de wereld te zien.
Een speciale plaats is ingeruimd voor:
- klompen en gereedschap uit Denemarken
- klompen van acht, nog werkende, Nederlandse klompenmakers
- een collectie souvenirklompjes die mevrouw ???? geschonken heeft
- de kunstklompen, Hollands naakt, van Bas van Buuren
- de gouden klompen die Alberto Geada Val uit Galicië, Spanje speciaal voor het Internationaal
Klompenmuseum heeft gemaakt. Het Jenny Vrielingfonds heeft het mogelijk gemaakt dat het Klompenmuseum
dit paar kon aankopen.
Klompen van dertig kunstenaars
In 2013 is er contact gelegd tussen het Internationaal Klompenmuseum en Anne de Vries van
www.bubbleprojects.eu. Hij heeft een expositie ingericht in het kader van 200 jaar Koninkrijk in het Hiltonhotel
op Schiphol met klompen van Nederlandse kunstenaars. Deze klompen staan in 2014 in de expositie in het
Klompenmuseum in Eelde.
Het Internationaal Klompenmuseum in Eelde (Dr.) wordt gezien als het museum met de belangrijkste collectie
klompen van de wereld. Ieder jaar stellen medewerkers van het museum een nieuwe expositie samen.
Klompen appArt is het thema van de expositie voor 2014.
Laat u verrassen
Het Internationale Klompenmuseum opent in 1990 haar deuren, met de collectie van de laatste twee
klompenmakers van Eelde, Eiso en Egbert Wietzes. De collectie groeit nog steeds door giften en aankopen en
bestaat nu uit meer dan 2.400 paar klompen en houten schoeisel uit 43 landen.
Bezoekers van het museum staan ieder jaar weer versteld van de grote verscheidenheid van de
tentoongestelde klompen. Klompen voor het werk, klompen voor de sier, kunstige klompen en kunstklompen,
het museum heeft ze allemaal!
Breng ook een bezoek aan dit museum en laat u verrassen!
Internationaal Klompenmuseum, Wolfhorn 1a, 9761 BA, Eelde (dr)
‘klompen appArt, van 29 maart 2014 tot 1 november 2014
www.klompenmuseum.nl
Openingstijden 29 maart - 1 november 2014, dinsdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur.
Groepen zijn ook welkom buiten de normale openingstijden, op afspraak,
van zondag 29 maart 2014 tot zaterdag 20 december 2014.
Toegang € 4,00 p.p.; kinderen 6 t/m 12 jaar € 2,00; MK geldig.
Diverse groepsarrangementen op aanvraag, zie hiervoor de website. Rolstoeltoegankelijk.
Neem voor meer informatie contact op met:
Bertus van den Hof via 06 – 27 24 44 59

