
Het thema sluit aan bij het huidige werk 
van PéPé Grégoire (Teteringen, 1950, 
opleiding: Rijksakademie van Beeldende 
Kunsten, Amsterdam), maar meer nog bij 
het doel van de dag en dat is om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen om te laten 
leven: voor KiKa (Kinderen Kankervrij) en 
voor de Alzheimer Stichting het Gooi. 

PéPé Grégoire is uniek in zijn nieuwe 
kunstvorm die hij ‘Fotosculpturen’ 
noemt. Fotosculpturen zijn uniek ontwor-
pen gestileerde beeldvormen, met een 
huid van fotografische fragmenten. Het 
vervaardigen van fotosculpturen is een 
intensief en bewerkelijk creatief proces. 
De vrijstaande 3d-vormen worden in rvs- 
of aluminumplaat uitgevoerd en voorzien 
van een uit fotofragmenten bestaande 
huid. Kijk ook op: www.pepegregoire.nl

Lions het Gooi en artOgusto presenteren

PéPé Grégoire
‘kunst laat leven’

De burgemeester van Laren, Elbert Roest, opent het 
middagprogramma (16.00 - 19.00 uur), dat plaatsvindt 
op de prachtige woon/werk-locatie van PéPé en omvat een 
sfeervol kunstprogramma (rondleidingen en uitleg door 
PéPé). Culinair ondersteund door amuses vervaardigd door 
de ‘eetmeesters’ George Klooster en Ton van de Akker 
van grote buur College de Brink. Wijnkoperij Wesseling 
uit Laren biedt u deze middag een uitgebreide wijnproeverij 
aan. Speciale aandacht verdient ook de fraaie design-
aankleding van de tuin door Marcel Wolterinck. Op 
deze wijze wordt extra aandacht gegeven aan het 25-jarig 
jubileum van Wolterinck’s World, een uniek totaalconcept 
om in te leven. www.wolterinck.com
Het avondprogramma (vanaf 19.00 uur) vindt plaats bij de 
‘overbuur’: ateliercafé en restaurant Mauve. 
Speciaal voor de gelegenheid wordt een drie-gangen menu 
geserveerd voor de deelnemers aan ‘kunst laat leven’. 
Dit bijzondere restaurant staat garant voor pure gerechten 
in een ongedwongen en artistieke sfeer. Meer informatie 
over Mauve op: www.mauve.nl

Pépé Grégoire

Brink 19

1251 KS Laren

tel: +31(0)35 - 538 26 78

www.maps.google.nl

Vouchers voor het 

middag- en/of avond-

programma kunt u 

bestellen door een e-mail 

te sturen aan: 

gerard@artOgusto.nl 

of te bellen met Gerard 

van Dijk: 06 - 54 71 38 23

www.artogusto.nl

U bent van 
harte welkom 
op vrijdag 
20 mei 
‘s middags van
16.00 - 19.00 uur
en/of ‘s avonds 
vanaf 19.00 uur

KiKa (kinderen Kankervrij) 
www.kika.nl en de Alzheimer 
Stichting het Gooi, 
www.alzheimer-nederland.nl 

Om deze organisaties 
financieel te steunen vragen 
wij u om vouchers te kopen 
waarvan de opbrengst aan 
de genoemde doelen 
ten goede komt. 
Voucher middag: f 20 p/p
Voucher avond: f 29 p/p 
(drie-gangen menu)
Voucher middag + avond: f 45
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 thema  programma  vouchers  atelier


