Opening expositie
Vaderbeeld van Joep
Zander
Op vrijdag 10 september gaat in de “School van
Frieswijk” bij Deventer de expositie Vaderbeeld
van Joep Zander van start met een uitgebreid
openingsprogramma.
Prof. Tavecchio zal een inleidende speech
verzorgen en er zal een start worden gemaakt met
een internationaal rijglied over vaderschap.
De expositie geeft een brede en gevoelige kijk op
existerend, existentieel, ge- en vermist
vaderschap. De kunst van Joep Zander staat al
jaren in het licht van dit maatschappelijk
ondergeschoffelde opvoederschap. Joep timmerde
onder andere aan de weg met de actiekaart Pappa
en een schilderij en beeld voor de vaderdagtrofee
m/v.
Professor Louis Tavecchio zal een inleiding
houden over de betekenis van vaderschap
Vaderschap vertegenwoordigt de
onderbelichte helft van het opvoederschap.
Bepaald niet onbelangrijker dan het moederschap
en gelukkig de laatste jaren eindelijk weer wat
meer in de schijnwerpers. Hij zal in zijn inleiding
een verbinding maken met het werk, de kunst van
Joep Zander.
Daarna zal een gelegenheidsmuziekformatie een
begin maken met een internationaal rijglied over
vaderschap “Ik hou van jou papa” van Yves Pessy

Dit lied is een ode aan de vaderliefde: The love
that dare not speak it's name (Bob Geldof). Dit
lied zal worden opgenomen en via internet in
stappen worden uitgebouwd met behulp van
artiesten in diverse landen. Aansluitend zullen nog
een aantal vaderliederen ten gehore worden
gebracht.
Het duo Miciel Ockeloen en Casper Burkhardt
speelt daarna een kort programma op de
accordeons.
Programma (bij benadering)
19.30 zaal open
20.00 inleiding door Joep
20.10 toespraak Louis Tavecchio
20.30 Ik hou van jou papa
20.40 Andere vadermuziek en On
Children
21.00 Casper Burkhardt en Michiel
Ockeloen op accordeon
Meer informatie op: http://joepzander.nl/
frieswijk.htm
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