
 

        

75 jaar vrijheid – uitdagend en inspirerend  

 

Beste kunstenaar/cursist,  

Komend jaar staat Nederland in het teken van 75 jaar vrijheid. Het is de bedoeling dat in de maanden 

van maart tot oktober 2020, onder de paraplu van de landelijke organisatie ‘75 jaar vrijheid’, ook in 

de gemeente Alphen aan den Rijn en dus ook Boskoop, een waaier aan activiteiten gaat plaatsvinden. 

Zo wordt er gewerkt aan een fietsroute langs historisch belangrijke plaatsen binnen de gemeente, is 

er een educatief programma en zullen er herdenkingen en vieringen in alle kernen komen. Verder zal 

er aandacht gegeven worden aan een muzikaal programma. Ook zullen er op diverse plaatsen 

tentoonstellingen te zien zijn.  

Vanaf 4 april tot eind mei is er, rond dit thema, een expositie in het Boomkwekerijmuseum met 

historisch materiaal. Deze expositie verhuist eind mei naar de locatie van de bibliotheek aan de 

Babsloot, waar deze tot de verhuizing rond juli/augustus blijft hangen.  

Natuurlijk kan de beeldende kunst niet achterblijven.  

Daarom dagen we je uit om, op het thema “verbeeld je/de vrijheid” werk te maken, dat vervolgens 

in de maand maart tot half mei 2020, op de huidige locatie van de bibliotheek geëxposeerd zal 

worden. Publiek kan dan zowel een historische als een kunsttentoonstelling bezoeken rond dit 

thema.  

Naast cursisten van Boskoop Creatief, kan elke professionele of amateur kunstenaar, zich aanmelden 

voor deze expositie, met een rond dit thema gemaakt werkstuk. Uw kunst uw werkstuk inleveren op 

zaterdagochtend 7 maart tussen 10.00 en 10.30 uur in de bibliotheek Rijn en Venen aan de 

Babslootweg 7. 

We onderzoeken of er een publieksprijs voor alle werkstukken kan worden georganiseerd. Die 

publieksprijs zou dan mogelijk in diverse categorieën aan het eind van de hele periode uitgereikt 

kunnen worden.  

Mocht je interesse hebben, om aan dit mooie initiatief mee te doen, begin dat nu al, of maak dan 

een passend kunstwerk. Of misschien heb je eerder een werk gemaakt dat dit thema naar jouw idee 

al goed uitbeeldt.  

Aanmelden kan bij maidy.koster@boskoopcreatief.nl  


