Hangt jouw werk straks in het Chabot Museum Rotterdam?

VANG DE ROTTE
Jarenlang keek schilder en beeldhouwer
Henk Chabot (1894 — 1949) vanuit zijn huis
en atelier uit over de Rotte en de uitgestrekte
polders. Inmiddels is het atelier aan de Rotte
verdwenen en is de polder volgebouwd.
Het ‘Land van Chabot’ is dan wel veranderd,
maar als je goed kijkt, krijg je een indruk van
het uitzicht dat hem inspireerde tot het maken
van prachtige landschapppen in alle seizoenen.
Nu is het jouw beurt!
Laat je inspireren door het nieuwe Land van
Chabot en misschien hangt jouw werk straks
bij de tentoonstelling ‘Het Rotte Land’ in
het Chabot Museum Rotterdam.

Hoe?
Chabot ging onder andere aan de slag in krachtige
expressionistische penseelstreken. Hoe vang jij het
landschap? Schilderen, dichten, fotograferen,
tekenen... Bezoek het Land van Chabot langs de Rotte
en laat je creativiteit stromen.
Inzenden kan t/m april 2021, alle kans dus om jouw
favoriete seizoen te vangen. Mail (een goede foto van)
jouw werk en de titel, techniek en afmetingen, samen
met je naam, telefoonnummer, en geboortedatum naar:
educatie@chabotmuseum.nl o.v.v. ‘Vang de Rotte’.
Alle inzendingen worden beoordeeld door een
professionele jury. De beste werken worden
tentoongesteld op diverse plekken langs de Rotte.
Er wordt één winnaar gekozen. Dat werk wordt tijdens
de tentoonstelling ‘Het Rotte Land’ gepresenteerd
in het Chabot Museum Rotterdam.
Vangst van de maand
Iedere maand zet het Chabot Museum één werk in
het zonnetje via instagram. Houd dus instagram.com/
chabotmuseumrotterdam in de gaten!
Meer informatie? Meedoen met de hele klas of tekenclub?
Je mag ons altijd e-mailen: educatie@chabotmuseum.nl

Henk Chabot Zomer (‘Vrede’), 1945
olieverf op doek, collectie Chabot Museum Rotterdam

Henk Chabot ‘Polderlandschap met vaart’ (ca. 1946)
Oost-Indische inkt op papier, collectie Chabot Museum Rotterdam

www.chabotmuseum.nl
www.skvr.nl

LAND VAN CHABOT
← Land van Chabot
op de kaart.
↙ Varenhof
↓ Henk Chabot
zwemmend in de Rotte.

Ommoord
Land van
Chabot

Hillegersberg

↓ Land van Chabot
gezien vanaf waar
het atelier van Chabot
ooit stond.

Prinses Irenebrug ↗

Terbregge

Routebeschrijving
Vanuit Hillegersberg/Terbregge:
Een mooi startpunt voor een wandeling
langs het Land van Chabot is de Prinses
Irenebrug (deze brug verbindt de
Molenlaan met de Terbregseweg).
Vanuit Ommoord:
Vanuit het parkje aan de Varenhof wandel
je zo langs het Land van Chabot.
Let op:
— Je kan prachtig wandelen rondom het
Land van Chabot, het is echter niet de
bedoeling het afgesloten grasland te
betreden!

Chabot Museum Rotterdam
In één van de mooiste villa’s van
Rotterdam — een witte parel uit
1938 met veel licht, lucht en ruimte
— huist het Chabot Museum voor
internationaal expressionisme.
Hier beleef je kunst op
wereldniveau. In alle rust, oog
in oog met de werken van Henk
Chabot en andere kunstenaars.

SKVR
SKVR richt zich op actieve
cultuurbeoefening (cultuureducatie,
cultuuronderwijs en culturele
vorming) in het onderwijs en
in de eigen tijd. We verzorgen
lessen, cursussen, workshops en
evenementen in de kunstdisciplines
muziek, dans, theater, beeldend,
mode & design, fotografie & media
en schrijven. SKVR is er voor alle
Rotterdammers in elke fase van
hun leven.

Land van Chabot:
Chabot Museum +
Observatorium
Werken van kunstenaarscollectief
Observatorium in de openbare
ruimte vertellen het verhaal van een
plek, spreken tot de verbeelding
maar zijn ook te gebruiken. Samen
met het Chabot Museum werken zij
momenteel aan een plek ter ere van
Henk Chabot op de plek waar de
schilder tot 1949 zijn atelier had.

Rottekijkers
Langs de Rotte staan (binnenkort)
vier bijzondere Rottekijkers. Het zijn
rustpunten of ontmoetingsplekken
tijdens het fietsen, je kunt ze
gebruiken als picknickplek, maar
ook als punt waar iets valt te
lezen over het gebied. Ze zijn
kunstwerk en uitkijkpunt in één!
Alle Rottekijkers zijn speciaal
ontworpen voor de plek waar ze
staan. Natuurlijk staat er ook een
Rottekijker bij het Land van Chabot.

