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In het vroegere middelpunt van Chaam staat de Ledevaertkerk. Daartegenover het voor-
malige raadhuis. Nog een ander belangrijk brandpunt was eens de smidse, even verderop, 
de garage van weleer. Ze vormen samen de hoekpunten van een ruimtelijke driehoek, 
Triangulum. Een kruispunt van wegen, van ontmoetingen.
Drie. Karina Rombouts speelt piano, Kitty Verheul fotografeert en Toon Joosen maakt 
electronics©, digitale collages. Gedrieën stilstaand op het historische middelpunt wezen 
ze elkaar een plaats aan om gezamenlijk te kunnen tonen waarmee ze bezig zijn in hun 
kunstzinnige activiteiten. Het thema van dienst is de natuur, de niet levende: steen, hout, 
licht, kleur, geluid. Samengevat de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Die pro-
beert u in allerlei gedaantes terug te herkennen in het getoonde project TRIANGULUM. 

Sentime Muziek

Jeroen Goossens: dwarsfluit en andere blaasinstrumenten
Karina Rombouts: piano en keyboards
Verrassend anders, stijlvol, vrolijk en ontroerend: dat is Sentime Muziek.
De combinatie dwarsfluit en piano staat garant voor een gevarieerd programma van 
licht klassieke werken en eigen arrangementen van wereld- en popmuziek.
 
Kitty Verheul: fotografie en grafisch kunst

Haar werk maakt notie van tijd in de meest tegenstrijdige betekenis waarneembaar. Een 
voortdurende beweging waarin dingen verschijnen en verdwijnen, bestaan en ophouden 
te bestaan. Dat impliceert ook momenten van rust. Elementen uit de natuur zoals stenen, 
zand, schimmels worden gebruikt om beeld en grafisch werk te maken.

Toon Joosen: aka Mr. Colori 
 
Hij is de curator van het Museum of Instant Images, het mail-art archief van meer dan 
4000 bijdragen aan zijn postkunst projecten. Zijn werk bestaat uit electronics©, gelaagde 
en betekenisvolle digitale collages met als uitgangspunt van het personificatie- en symbo-
lenboek van Cesare Ripa, de ‘Iconologia, of uitbeeldinge des verstands’ uit 1593.
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11.00 uur - Opening   

 Oude Raadhuis of Raadhuisplein Chaam 

11.00 uur - 17.00 uur Expositie Toon Joosen   

 Raadhuis, A. Koijen, Raadhuisplein 1 Chaam

11.00 uur - 17.00 uur Expositie Kitty Verheul 

 Vroegere smidse  Ulicotenseweg 7  Chaam 

14.00 uur - 15.15 uur Concert Sentime Muziek

 Ledevaertkerk  Dorpsstraat 1 Chaam

17.00 uur Sluiting 

UITNODIGING 
dagprogramma  22  mei  2022 

het project is gratis toegankelijk,  
voor het concert wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd


