
Stichting Vrije Lekpoort 

Netwerk Salon opent vrijdag 11-11  

 

Stichting Vrije Lekpoort introduceert NETWERK SALON 

Een 2 wekelijks terugkerende netwerkbijeenkomst met altijd een korte presentatie. 

Onderwerpen zijn sociaal, cultureel, historisch en ook persoonlijke ontwikkeling. 

Uitwerking van het einddoel 

Startbijeenkomst is op 11 november 2022 om 17:00 uur met een presentatie aansluitend bij de 

nieuwe tentoonstelling City life. City life; tussen persoonlijke doelen en werken aan je 

leefomgeving. 

Twee- wekelijks een netwerkbijeenkomst. Presentaties en gesprekken door de deelnemers zelf 

en door deskundigen op uitnodiging. Soms ondersteund door een ludieke bijdrage als gedicht 

of act. Aansluitend bij de seizoenen en de actuele onderwerpen. 

Netwerkbijeenkomst start met een vrije inloop met hapje drankje. Daarna een presentatie of 

gesprek van 20 minuten om daarna weer verder te praten over de aangeboden inhoud. Verder 

is er diversiteit in de werkwijze en de onderwerpen.  

Doel is om mensen van alle leeftijden en interesses te boeien en met elkaar in contact te 

brengen.  

Iris Gillissen woont in Vianen en is een van de initiatiefnemers. Zij zal de eerste aftrap van 

deze serie netwerkbijeenkomsten doen op vrijdagmiddag bij de opening van de 

tentoonstelling.  

Welkom bij dit moment in deze bescheiden “City” Vianen. 
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Vrijdag 11-11 om 17:30 uur in de Lekpoort. 

Opening nieuwe expositie in samenwerking met het 

Stedelijk Museum Vianen  

City Life, de erfenis van Mondriaan 

Stedelijk Museum Vianen  

11-11-2022 t/m 05-03-2023 

In 2022 is het precies 150 jaar geleden dat Piet Mondriaan in Amersfoort 

werd geboren. Stedelijk Museum Vianen wil dit feestelijke jaar afsluiten 

met een speciale tentoonstelling over de erfenis van Mondriaan. Niet 

alleen over abstractie en primaire kleuren, maar over de verfstreken in 

het late werk van Mondriaan toen hij in New York woonde: kleurrijk en 

muzikaal, de dynamiek van de stad. Een tentoonstelling om blij van te 

worden.  

De kunst van Mondriaan was een eindpunt. Wat te schilderen na Mondriaan? 

De Amerikaanse kunstenaar Sol Lewitt nam in de jaren zeventig de 

handschoen op door een link te leggen met de muziek uit zijn tijd: de minimal 

music. Deze muziekvorm gaat ook uit van een beperkt aantal klanken en heeft 

een sterk herhalend element in zich, zoals de geluiden van de stad. Net als bij 

Mondriaan ontwikkelde zijn kunst zich van vooral witte geometrische vormen 

naar steeds kleurrijker en frivoler.  

Straatkunst 

Voor de kunstenaars van nu zijn Mondriaan en Sol Lewitt van blijvende 

waarde in een wereld waarin wij dagelijks een bombardement van beelden 

krijgen via televisie, internet en social media. Hun sobere en heldere beeldtaal 

kennen wij uit boeken en musea, maar komt ook via de openbare ruimte tot 

ons. Lewitt was een liefhebber van kunst in de openbare ruimte. Zijn 

ontwerpen zijn wereldwijd te zien in vele metrostations en op pleinen, plekken 

die bruisen van activiteit.  

Nieuwe generatie 

De kunst van Mondriaan en Lewitt heeft zijn weg gevonden naar een nieuwe 

generatie kunstenaars in Nederland en daarbuiten die met abstractie de wereld 

van nu willen verbeelden, en dan met name het geluid en de energie van de 

stad. De abstracte kunst van Mondriaan is niet dood, maar meer levend dan 

ooit.  

City life sluit aan op de manifestatie Mondriaan 150 en ondersteunt de 

stimulering van provinciale samenwerking tussen gemeentelijke musea. Met 

dank aan Museum Van Bommel van Dam in Venlo, Livingstone Gallery in 

Den Haag, Van Spijk Art Books en vele particuliere collecties.  

Vrijdag 11-11 

presentatie 

Werner van den 

Belt 
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Kunstenaars op de tentoonstelling: Sol Lewitt (Connecticut 1928-New York 

2007), Theo Eissens (Amsterdam 1952-2015), Ruri Matsumoto (Tokyo 1981) 

en Harry Markusse (Voorburg 1990).  

 

                               Theo Eissens, Scheveningen 

 

City Life, de erfenis van Mondriaan 

Stedelijk Museum Vianen 

11-11-2022 t/m 05-03-2023 

Vianen, 28 oktober 2022 

Christmas Carols. Doe mee. Flexibele groep. 

Je mag ook 1 keer meedoen  

of meedoen na 1 keer oefenen!! 

Op zaterdag 19 november starten we om 15.00 uur in de Lekpoort 

weer met een groepje voor het zingen van Christmas Carols. Alles 

eenstemmig (meerstemmig mag). Iedereen kan het zingen. We 

verkleden en maken er een Dickens- achtige vertoning van.  

 

Bijzonder is dat men niet op alle repetities hoeft te zijn en ook niet bij 

alle uitvoeringen. Het is een vrij rooster. Je kunt dus 1 keer oefenen en 

dan meedoen met alle uitvoeringen. Je kunt ook maar 1 keer bij een 

uitvoering zijn. Flexibel dus. 

 

Super enthousiaste groep zingende mannen gaat 

meedoen!  

 

Er is een accordeonist bij en misschien zien we nog een paar gitaren 

erbij komen. In ieder geval hebben ze ons enthousiast gemaakt voor 

een langere tijd om te oefenen. Heel mooi. 

 

Carols voor iedereen 

Vanaf 19 november  

City Life, 

De erfenis van 

Modriaan 
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DATA 

 

We doen dus meerdere repetities voor de gezelligheid en voor een 

opbouw van nieuwe nummers (kleding zoeken we samen). 

 

+   19 november om 15.00 uur. Start in Lekpoort met de repetities. 

+    Zaterdagen daarna om 10.00 uur.  

 

OPTREDENS 

8,9,10 december Voorstraat Kerst middagen. 

23       december Batenstein, 14.00 uur, veel bezoekers, Pianist 

Mogelijk Hospice. Of een locatie die u inbrengt.  

 

Meld je aan of kom gewoon meedoen artivocaalvianen@gmail.com, 06 

558 63 705 

 

 

Podium Vianen Lekpoort zondag 13-11 

Podium Vianen Lekpoort Voorstraat 2 beneden Lekpoort 
  

Dit keer Donne met BBKING- gitaar en zang, Rob en René spelen op hobo en 
pianon o.a. de 13e Oblivion van Piazolla en California Dreaming. We horen 

Ronald met zwoele easy listening en onze Vianeese Troubadour D' Ouwe 
Gart. En zangers begeleidt door Olga Malkina.   
 
Open podium voor zang en instrument! Solo en ensemble. Beneden de 
Lekpoort. Alle stijlen, alle niveaus, try- outs en last minute combinaties ook 
hartelijk welkom. Publiek kan vrij in- en uitlopen. Gratis entree, vrijwillige donatie.  
Deelnemers op podium: 10 euro, jongeren tot 24 gratis. 
  
Voorstraat 2, Vianen. Zondag 13 november 2022, 15.00 uur - 17.30 uur.  
Voor info, tel: 06 558 63 705. 

 

Loop even binnen. 

Een half uur of een 

uur muziek  

mailto:artivocaalvianen@gmail.com
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Filmcursus donderdag 10-11 afgerond  

We zijn allemaal heel benieuwd naar het eindresultaat dat donderdag aan de 
betrokkenen en familie getoond gaat worden. Voor sommige filmpjes gaat 
misschien wel toestemming gegeven worden om ze op de website of 
YouTube te tonen zodat iedereen ze kan bekijken wanneer geïnteresseerd.   
 

Aanmelden voor nieuwe ronde filmcursus kan. 

Voor alle leeftijden, te beginnen in 2023. 

Aanmelden kan voor een volgende cursus. Gratis een (zelfportret) film 

maken. Na afloop van de cursus hebben de deelnemers - naast veel 

kennis over film- maken - een (zelfportret) in film voor C.V. of voor 

privé. Deelnemers vanaf 12 jaar welkom. De cursusgroepen worden 

steeds op maat bij elkaar gebracht naar leeftijd en mogelijkheden in de 

agenda.  

Docent is de Viaanse/Iraanse professionele filmmaker Reza 

Allamehzadeh. Periodiek start een nieuwe groep bij voldoende 

aanmelding(en). Gratis in Lekpoort Vianen. Geef je op  

info@vrijelekpoort.nl of bel/app: 06 13983203. 

In Iran houdt Reza Allamehzadeh zich al bezig met het maken van films. Na zijn pensionering 

is hij in Vianen gaan wonen. In zijn vrije tijd wil hij graag wat voor deze gemeente betekenen 

op zijn vakgebied.  

8 Jongeren  bijna 

klaar met film 

mailto:info@vrijelekpoort.nl
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Uw idee bij ons verwezenlijkt?  

UITNODIGING Geef uw idee, reserveer uw eigen datum, mail ons en we 

bellen u om het mogelijk te maken! 

De activiteiten van bewoners kunnen heel divers zijn. Alle ideeën en 

groepen zijn welkom. Het gaat zeker niet alleen over organisaties, maar 

over alle inwoners. Denk aan een reünie, een familiebijeenkomst over 

vroeger, een lezing, een prijsuitreiking, een workshop voor jongeren over 

hun toekomst, een vergadering van een vereniging, lessen in tekenen, het 

starten van een groep over zonnepanelen of zwerfvuil, een straat- of 

wijkoverleg, een cursus bewegen, ZZP-ochtenden, een herdenking. 

Enkele ideeën van de bezoekers voor het gebruik van de ruimte zijn:  

- Bijeenkomsten als reünie, straatvergadering, workshops, oriëntatie 

op je toekomst voor jongeren. 

- Project voor tekenen met blinden, project voor koken met 

vluchtelingen (oprichten restaurant als doel). 

- Prijsuitreiking of start van een actie of wijkproject. 

- ZZP  netwerk ochtenden voor mensen die alleen thuis werken. 

- Filmisch project/ zelfportret. 

- Kinder spel en beweging – ochtenden. 

- Fotomoment, nieuw of nostalgisch (‘mijn ouders zijn hier 

getrouwd’). 

- Plek voor het houden van cursussen, lezingen en voordrachten. 

- Meidengroep over rouwverwerking. 

Geef uw idee, reserveer uw eigen datum, mail ons en we bellen u om het 

mogelijk te maken. De Lekpoort is speciaal voor inwoners tegen een 

kleine vergoeding naar draagkracht. 

Vrijwilliger in ons team worden? 

Het team zoekt versterking om de stichting verder uit te bouwen en is op 

zoek naar mensen die willen deelnemen als teamlid of als gastheer en 

gastvrouw. Deze vrijwilligers treden op als ambassadeur van Vrije 

Lekpoort. Alle mogelijke bijdragen, klein en groot, zijn welkom. Veel 

verschillende taken kunnen worden opgepakt. Het ontvangen van de 

gasten, het maken van afspraken met nieuwe gebruikers en het 

meedenken over de inrichting van de ruimtes of opbouwen van een 

tentoonstelling. We zijn nog in de opstartfase en werken ook nog aan de 

Versterk ons team! 

Alle initiatieven  

zijn welkom… 
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inrichting en aan bijvoorbeeld een presentatie van de historie van de 

Lekpoort.  

Ook het maken van een flyer, foto’s of filmpjes en verslag voor de 

website, het werken aan de social media, het organiseren van een 

evenement of het assisteren bij een open dag of de Toneelroute kunnen 

onderdeel zijn van de werkzaamheden. Bel ons voor informatie 06 

13983203. 

Disclaimer: indien u deze nieuwsbrief niet wenst 

te ontvangen, graag afmelden bij: 

Stichting Vrije Lekpoort 

Vianen, Buitenstad 1, 4132 AA 

www.vrijelekpoort.nl 

info@vrijelekpoort.nl 

Voorzitter 06 - 13983203 

http://www.vrijelekpoort.nl/
mailto:info@vrijelekpoort.nl

