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Het Centrum Beeldende Kunst Emmen nodigt u en uw vrienden uit voor de opening van de
tentoonstelling Souza zomert – 30 jaar kunstenaarscollectief. Beeldend kunstenaar Ruud
Venekamp opent de tentoonstelling op zondag 7 juni om 15.00 uur. Edgar Draškovič verzorgt
een muzikale bijdrage. Hij speelt enkele delen uit de cellosuites van J.S. Bach. Leden van Souza
zorgen tijdens de opening voor een zomerse ambiance met Souza-soep.
De schilders van Souza hebben al dertig jaar een creatieve en inspirerende vriendschapsband. Eén
zaterdag per maand werken ze zelfstandig of onder leiding van een professionele kunstenaar en
sluiten de schilderdag af met een onderlinge werkbespreking.
In 1985 begon de groep als zelfstandig onderdeel binnen de Amateur Kunstenaars Emmen. De
initiatiefnemers wilden met de nieuwe groep meer ruimte om elkaars werk te bespreken en te
kunnen experimenteren om zo een eigen stijl te ontwikkelen. De naam Souza is ontstaan in een
eerdere locatie waar de groep werkte: een SOUterrain waar de groep op ZAterdag schilderde:
SOUZA.
Exposanten
Harm van Ballegooijen, Robert van Beek, Ludi Bok, Ineke Kerssen, Eke Krabben, Hilli Kuilman, Marion
Mencke, Karin Menger, Conny Muilwijk-Vermeer, Marscha van Noesel, Krijnie Pikart, Gerard Platen,
Marijke van Proosdij, Mia van Spiegel, Piet Witte en Jettie Woltjer.
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