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Artikelen over leven en werk kunstenaar Jan van der Schoor in bundel ‘Tot dan’
Zondag 19 januari a.s. zal om 14.00uur het Boek ‘Tot dan’ in Museum Kennemerland worden
gepresenteerd. Het gebundelde werk vertegenwoordigt een terugblik op het leven en werk van de
Beverwijkse beeldend kunstenaar Jan van der Schoor. Iedereen is welkom.
Het boekje ‘Tot dan’ is een bundeling van een serie artikelen, die in het najaar verscheen in Dagblad
Kennemerland. Familie, vrienden en collega-kunstenaars komen hierin aan het woord. Zo ook de
samenstellers van de tentoonstelling, die deze winter als eerbetoon te zien is in het museum. De
aanleiding van zowel de artikelen als de expositie was de vijfjarige sterfdag van Jan van der Schoor
(1941-2008). De betrokkenen vertellen niet alleen hun kostelijke herinneringen, zij stellen ook foto’s
beschikbaar. Het één en ander is aangevuld met materiaal uit het knipselarchief van de krant. Tel daar
enkele afbeeldingen van het werk van Jan zelf bij op. Zo is een waardig beeld van deze zeer
getalenteerde en veelzijdige kunstenaar ontstaan, die tevens een aan Beverwijk verknochte
levensgenieter was. Henk Tijbosch (Grafische Producties) heeft van alle tekst en beeld een fraai,
handzaam boekje (84 pagina’s) gemaakt, dat Museum Kennemerland te koop aanbiedt. In een kleine
oplage, voor een vriendenprijsje.
De presentatie van de bundel ‘Tot dan’, de titel verwijst naar de vaste afscheidsgroet van Jan. Het eerste
exemplaar wordt uitgereikt aan een van de aanwezigen. Het Ampzing Genootschap brengt bij deze
gelegenheid een muzikale ode aan Jan. Jeroen Stam leest voor uit zijn kinderboek ‘Een bizarre tocht
door het verloren Oord’ uit 2003. Dit boek werd door Jan van der Schoor rijkelijk voorzien van
illustraties. Ook kunstenaar Piet Vos wordt op deze middag verwacht voor een kleine openbare les. Piet,
die in de komende weken enkele uitgebreidere rondleidingen geeft, heeft Jan goed gekend. Hij kan
boeiend en – niet onbelangrijk – begrijpelijk vertellen over kunst. Over de visie van Piet Vos is ook in
het boekje te lezen. De verkoopprijs van de bundel ‘Tot dan’ is € 7,50. Op vertoon van een voordeelbon
uit Dagblad Kennemerland biedt Museum Kennemerland de combinatie entreekaartje (normale prijs €
4,-) plus boek zeer voordelig aan voor € 10,-.
Graag ‘Tot dan’, op zondag 19 januari om 14.00uur in het Museum Kennemerland bij de
boekpresentatie.
Kijk voor meer informatie over de overzichtstentoonstelling en activiteiten op
www.museumkennemerland.nl. De overzichtstentoonstelling is te zien op zaterdag en zondag van
14.00 – 17.00 uur. De tentoonstelling loopt tot en met eind maart 2014. Museum Kennemerland,
Westerhoutplein 1 te Beverwijk.

Voor meer vragen over de inhoud van het persbericht kunt u contact opnemen met Anne Beekman: 06
23 26 26 28. Vragen over de tentoonstelling zal ik op verzoek doorverwijzen.
Bijgaand de afbeelding van de voorkant van het boek ‘Tot dan’.

