
UITNODIGING: Zondagmiddag 20 september 2015 een dubbel jubileum: 
 
25 jarig jubileum van Galerie&Skulpturenpark Groeneveld (www. galerie-
groeneveld.nl) 
10 jarig jubileum van ANBI stichting Sumchog Kersbergen Foundation(www. 
Sumchog-Kersbergen.com) 
 
de galerie is open van 12.00 tot 17.00 uur, u kunt ook delen van het programma 
bijwonen. 
 
Programma:   
*Van 13.00 tot 13.30 optreden gitaarensemble van Humphrey Baumann met zijn 
leerlingen. 
* 14.00: Pianist Johan van der Brugge en Etelka Szekeres  
met liederen van Schubert. 
* Om 14.45 uur door wethouder van Cultuur Claudio Bruggink opening van de 
expositie van de beroemde Portugese kunstenaar Moreira Neves die voor het eerst 
in Nederland exposeert bij Galerie&Skulpturenpark Groeneveld in Almelo. 
Hij toont vanaf 20 september vrolijke marmeren danseressen en boompjes van 
brons. 
Daarnaast in galerie en beeldentuin een grote expositie schilderijen, glas en 
keramiek. 
 
*Van 15.00 tot 15.30 een bijzonder concert van sopraan Hieke Meppelink in Galerie 
Groeneveld: “If Music be the food of love”.  
Op het programma staan werken van Henry Purcell en John Dowland.  
 
BENEFIETCONCERT van Hieke Meppelink met begeleiding door luitspeler David 
van Ooyen t.b.v. de Stichting Sumchog Kersbergen Foundation. 
Hieke Meppelink is naast sopraan tevens beeldhouwster en exposeert haar beelden 
bij Galerie Groeneveld.  
De opbrengst van dit concert zal ten goede komen aan de Stichting Sumchog 
Kersbergen Foundation, die dit jaar haar 10 jarig jubileum viert. 
Deze ANBI stichting zet zich in om kinderen uit Dolpo in de Himalaya te helpen met 
onderwijs. Wij hebben o.a. een groentekas gebouwd bij de school, Pema Gurung 
kunnen laten studeren en nu gaan we 2 waterzuiveringsinstallaties plaatsen, die 
noodzakelijk zijn na de aardbevingsramp in Nepal. 
 
*om 16.30 uur: Afsluiting met Nepalese zang en gitaar door Sumchog Kersbergen en 
Pema Gurung. 
 
Kosten voor de hele middag: € 10,= p.p. inclusief 1 consumptie. 
Reserveringen met naam en aantal personen via email: info@galerie-groeneveld.nl 
Betaling per bank IBAN:   NL27 RABO 0117 3200 99 t.n.v. 
STG. Sumchog Kersbergen Foundation 
 
Verdere informatie bij Galerie & Skulpturenpark Groeneveld. 
www.galerie-groeneveld.nl 
Adres: Groeneveldsweg 8, 7609PX Almelo.  
Openingstijden: van woe t/m zondag van 12.00 tot 17.00 

http://www.galerie-groeneveld.nl/

