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Cursisten Kunstencentrum Muzerie
exposeren in LOC+ Hardenberg

in deze uitgave

Wanneer?
Van donderdag 16 mei tot maandag 17 juni exposeren cursisten beeldende
kunst van Kunstencentrum Muzerie in het LOC in Hardenberg. Deze jaarlijkse
tentoonstelling toont een overzicht van wat Muzerie op het gebied van cursussen beeldende kunst te bieden heeft. Cursisten exposeren hun tekeningen,
schilderijen, sieraden, boetseerwerk en keramiek.
Wat is er nog meer te doen?
De tentoonstelling bewijst dat de kunst die met plezier gemaakt is ook een
plezier is om naar te kijken. Net als vorig jaar is er een publieksprijs geïnitieerd
door LOC – Cultuurmix. Deze werkgroep betrekt de bezoekers en participanten
van het LOC graag bij de activiteiten in het gebouw en wil met deze wedstrijd
de tentoonstelling ook interactief maken.

LOC – Cultuurmix stelt leuke prijzen
beschikbaar
Bezoekers kunnen voor 17 juni hun voorkeur uitspreken over het tentoongestelde werk. LOC – Cultuurmix stelt leuke prijzen beschikbaar, waaronder
twee kaarten voor cabaretier Dara Faizi op 12 december in theater de
Voorveghter, één jaar gratis lid van de bibliotheek en een lunch voor twee
personen in het Grand Café van het LOC.

Tweede pinksterdag, maandag 20 mei,
is het LOC gebouw gesloten!

“Expositie fotocollectief
Hardenberg, thema
‘‘verbindingen’’

LOC+ Nieuwsbrief
Publieksprijs
Iedereen is van harte welkom om het werk te komen bewonderen en aan de publieksprijs mee te doen.De tentoonstelling is te
bezichtigen tijdens openingstijden van het LOC gebouw. LOCCultuurmix wordt gevormd door Alfa-college, Groene Welle, Bibliotheek, Muzerie, LOC-beheer en het WERKplein.

INFORMATIE OVER AUTISME
Op 22 mei a.s. is de Nederlandse Vereniging voor Autisme
aanwezig met een informatiestand in het LOC bij de
bibliotheek.
Tijdens de openingsuren, van 10.00 tot 20.00 uur is er uitgebreide informatie over ASS: Autisme Spectrum Stoornissen:
Autisme, PDD NOS, Syndroom van Asperger en McDD.
Daarnaast is er informatie over AD(H)D, dyslexie en
dyscalculie.
Meer informatie over deze vereniging: www.ass-info.nl

Expositie ‘‘verbindingen’’
fotocollectief Hardenberg.

Foto verkoop

Expositie fotocollectief Hardenberg

positie gebruikte passe-partout, maar zonder de complete

Vanaf woensdag 1 mei 2013 is er op de tweede verdieping van

aluminium lijst. De rechten van de foto blijven eigendom

het LOC een expositie te bewonderen van het fotocollectief te

van de fotograaf.

Hardenberg. Deze expositie heeft als thema: “ Verbindingen “ en
bestaat uit 25 foto’s die gevat zijn in een aluminium lijst van 40

De foto’s kunnen eventueel gekocht worden voor € 80,00
per stuk, u ontvangt dan de foto op het formaat zoals tijdens de expositie vertoond, opgeplakt en in het bij de ex-

Tot wanneer?

x 50 cm.

Tot en met 29 juni hangt deze expositie op de tweede

Het fotocollectief bestaat uit 26 enthousiaste leden, uit de beste

de vitrines in Atrium 1, oftewel het Cultuurplein.

foto’s worden regelmatig exposities samengesteld die bij voor-

Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u contact

verdieping daarna zal het geheel geplaatst worden naar

keur in bibliotheken, zorginstellingen, bedrijven of openbare
gebouwen worden geëxposeerd.

opnemen met Dick Biewenga, de coördinator van het
fotocollectief, e-mail biewenga@hetnet.nl.

Tweede pinksterdag, maandag 20 mei, is het LOC gebouw gesloten!

‘(NET)werken doe je in het LOC+’
Op vrijdag 24 mei 2013 wordt er in
het LOC+ in Hardenberg een bijeenkomst gehouden met als thema
‘(NET)werken doe je in het LOC+’.
Tijdens deze bijeenkomst willen wij
jullie als ZP’ers laten zien welke mogelijkheden als ook wat betreft de
werkruimte. Het is namelijk mogelijk
om al vanaf €1500,00 per jaar een

● 16.00 uur – 16.15 uur: Inloop +
● 16.15 uur – 16.30 uur: van Product
naar Optimale Klantbeleving door
Marjon Booij
● 16.30 uur – 16.45 uur: ‘(NET)werken
doe je in het LOC+’ door Henk Dunnewind
● 16.45 uur – 17.30 uur: Rondleiding
door het LOC+ o.l.v. Hein Dekker

flexwerkplek in het LOC+ te huren.

● 17.30 uur – 18.00 uur: Netwerken

Wethouder René de Vent opent de

onder het genot van een borrel

middag, de rest van het programma
er als volgt uit:

Vind ons leuk op Facebook

koffie/thee

Ben jij ZP’er en werk je in Hardenberg?
Meld je dan aan voor deze
bijeenkomst door een e-mail te sturen
naar info@comceptcommunicatie.nl.

LOC+ Hardenberg
en volg ons op Twitter!
@LOC_Hardenberg
Met vriendelijke groet,
Hein Dekker

