
TENTOONSTELLING 

e e n  i n i t i a t i e f  v a n  s t i c h t i n g  d e c r e e t - c o n c r e e t



geef het een plek!
Herengracht 52, Middelburg 
(voormalige Sterrenwacht) 

29 november - 15 december 2018geef het een plek! is vooral een fantastisch mooie 
tentoonstelling in een fraai gebouw en een vervolg op het 
decreet-concreet project ‘Kijk daar beweegt iets! [achter de
gerania]’ in 2017. 
Decreet-concreet wil nogmaals het werk van in Middelburg
en Zeeland werkende kunstenaars tonen en daarnaast laten
zien wat een broedplaats kan zijn. 
De getoonde werken zijn te koop: voor Sinterklaas en Kerst
worden vaak allerlei nuttige en minder nuttige cadeaus 
gekocht en gegeven maar met de aankoop van kunst geef je
echt iets orgineels èn je steunt daarmee het beeldende kunst-
klimaat in Middelburg en Zeeland.

Donderdag 29 november deuren open van 17 tot 21 uur.
Openingswoord om 19.30 uur. 
Openingstijden: donderdag 13-21uur en vrijdag 
t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Geef het een plek! Is een initiatief van de Stichting 
decreet/concreet, die zich ten doel stelt Zeeuwse 
beeldende kunst zichtbaar te maken en te houden!

Deelnemende kunstenaars:
Leni van den Berge[Roofprintpers,M] Koen Beekman[M] 
Hans Bommeljé[M] Monika Dahlberg[Kat] Magdeleen van
Eersel[Wi] Casper Hoogzaad[M] Rosalinde van Ingen
Schenau[Br] Ko de Jonge[Vl] Theo Jordans[Gr] Marijn 
Kluijfhout[M] Trinette Ledelay[M] Giel Louws[M] Hans 
Overvliet[CAESUUR,M] Michiel Paalvast[Ve] Marieke van der
Perk[M] Geert van der Pol[Bu] Leon Riekwell[Vl] 
Bianca Runge[Kou] Stefan Siwabessy[M] André Smit[Wereld]
Kees de Valk[El] Harrie Vandevliet[M] Kees van de Ven[M]
Jaap & Vera Verseput[Zo/Am] Hein Verwer[M] Philip Veurink[M]
Elsa Westland[M] Machteld van der Wijst[M] Roeland 
Zijlstra[Gent] Atelier Ramon de Nennie 
Daarnaast diverse optredens (o.a. Zürück 2 december vanaf
17 uur doorlopend, zaterdag 15 december grande finale vanaf
18 uur).

De tentoonstelling komt tot stand zonder subsidies, maar 
louter uit liefde voor de kunsten en haar makers


