Expositie in Klein Wetsinge
Tot en met zondag 26 november zijn in de kerk van Klein Wetsinge werken van Abel Groenewold te bezichtigen.
Abel Groenewold heeft dertig jaar gewerkt als bouwkundige, architect, fotograaf en organist.
Het schilderen stond in die tijd op een laag pitje. Tot hij naar de Klassieke Academie In Groningen ging. Hier kreeg hij les van onder andere Henk Helmantel, Herman van Hoogdalem, Ben
Rikken, Juane Xue, Flip Gaasendam, Xandra Donders en Matthijs Röling. In 2010 was hij een
van de eerste alumni.
Ruimtelijkheid
Het werk van Groenewold is divers. De landschappen
zijn meestal noordelijk, maar er ontstaan ook werken
zonder topografische oorsprong. Bij bijna elk onderwerp zoekt Groenewold naar ruimtelijkheid of plastiek.
Groenewold zegt hierover: "Ik zoek altijd een sfeer, van
een moment of een jaargetijde. Of van een kamer, een
park of een tuin. Binnen de verschillende onderwerpen hanteer ik weer verschillende schildertechnieken
en formaten. Elk onderwerp leidt mij als vanzelf weer
naar een iets andere techniek. Fijn, los, gelaagd, nat-in
nat, tussendoor geschuurd, verschillende kleuren in de
grondlaag. En altijd ben ik bezig om ìn het onderwerp te
kruipen, en een ‘mooi’ resultaat te krijgen".
Entree: gratis
De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken:
1 t/m 26 november van 10.00 uur tot 17.00 uur
NB: De kerk is gesloten tijdens besloten partijen. Zeker weten of de expositie toegankelijk
is? Bel dan even van tevoren ' 06 546 854 05.

Hij wilde vast voetballen
Nota bene is er een vleermuis gevonden aan de buitenkant van de Euroborg. De snuiter wilde
natuurlijk naar FC Groningen kijken, hij zat er al twee dagen te wachten op actie.
Het was een magere kerel, nog jong van lijf en leden, een zogenaamde ruige dwerg. Natuurlijk
werd hij met grote zorg opgevangen teneinde zijn buikje te vullen en er zodoende weer tegen
te kunnen. Na dus flink gegeten te hebben, ook twee dagen trouwens en goed uitgerust mocht
ie weer op pad.
Een dame uit het noorden des lands kwam nog even kijken daar zij kolonies onderzoekt. Ook
dierenarts assistenten komen wel eens een kijkje nemen om goed op de hoogte te blijven van
het wel en wee der vliegertjes. Kortom er kan af en toe een bezichtiging plaats vinden.
Er kan ook vast een leuke aankondiging worden gedaan. Velen zijn niet op de hoogte van wat
er zich zo allemaal afspeelt en hoe die vleermuisjes er nou precies uitzien terwijl ze je trouwens met lieve oogjes aan kunnen kijken. Zo ook de volksdans dames. Teneinde hen eens
voor te lichten zal Anja een workshop verzorgen met levend materiaal. Zij neemt Zilvie mee.
Deze inmiddels makke vleermuis heeft een naam gekregen vanwege het iets langere verblijf
bij de verzorgster. Anders kan zij daar natuurlijk niet aan beginnen.
Inmiddels zal de jonge voetballiefhebber al wel weer bij Euroborg zijn om FC Groningen te zien
spelen. En wie weet wil hij wel mee voetballen………..
Hedi Schreijner
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