Foto: Lars van den Brink: Dorpshuis Zuidermeer, de voormalige Onze Lieve Vrouw van Lourdes kerk

Het bestuur van de provincie Noord-Holland en het Noord-Hollands Archief nodigen u uit een bezoek te brengen aan de
nieuwe tentoonstelling in de reeks Dreef Exposities, in Paviljoen Welgelegen, Dreef 3 in Haarlem.

OUD VAN NU
De feestelijke opening is op vrijdag 17 januari om 17 uur.
De tentoonstelling wordt ingeleid door Peter Oussoren, ‘Loods herbestemming monumenten Noord Holland’ en
Peter van den Doel, fotografiespecialist, zal kort met fotograaf Lars van den Brink over zijn werk spreken.
U bent van harte uitgenodigd.

OUD VAN NU is een fotodocument over de rijkdom aan historische panden in de provincie Noord- Holland waarin door
menselijke inventiviteit een nieuw leven en bestaansrecht wordt gecreëerd. Ieder gebouw heeft door de tijd een verhaal opgebouwd.
Fotograaf Lars van de Brink doet hetzelfde door de beelden, verzameld gedurende meerdere uren, samen te voegen tot een beeld dat recht doet
aan de nieuwe invulling van de locatie. Steeds weer nieuwe mensen komen voorbij met hun dromen en ambities en die proberen ze in te passen
in de rijke historie van het gebouw. Het decor van het gebouw verandert daarmee nauwelijks, de functies en de mensen veranderen continu.
In deze expositie is het resultaat te zien van de jaarlijkse foto-opdracht die het Noord-Hollands Archief in opdracht geeft op verzoek van de
provincie Noord-Holland. In deze foto-opdracht van 2019 heeft Lars van den Brink met zijn visie het tijdsbeeld op geheel eigen wijze vastgelegd.
De expositie is te zien van 17 januari tot en met 27 maart 2020.

Aan het einde van de 18de eeuw liet de Amsterdamse bankier Henry Hope aan
de rand van de Haarlemmerhout het buitenverblijf ‘Welgelegen’ bouwen. Het
imposante gebouw was bedoeld om er de omvangrijke kunstverzameling van
Hope in onder te brengen. Sinds 1930 dienen de grote museumvertrekken op de
bel-etage als vergaderzalen voor het provinciaal bestuur van Noord-Holland.
Op de begane grond (onder de Statenzaal) is een tentoonstellingsruimte waar
onafgebroken exposities zijn te zien.
In de reeks Dreef Exposities wordt o.a. aandacht besteed aan het werk van
Noord-Hollandse kunstenaars en werk uit de kunstcollectie van het Provinciaal
Bestuur. De tentoonstellingen zijn voor het publiek vrij toegankelijk op
werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Deze tentoonstelling in de reeks Dreef Exposities is een samenwerking tussen de
provincie Noord-Holland en het Noord-Hollands Archief. De tentoonstelling is
vormgegeven door Synergique.
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