
Parels van Bezuidenhout ook weer in Christus Triumfatorkerk te bewonderen 

Op Zaterdag 11 juni 2016 is het Pareldag in de 

Haagse wijk Bezuidenhout. Tussen 11.00 – 16.30 

uur kunnen mensen een speciale fiets- en 

wandelroute volgen langs de zogenoemde 

Parels: bewoners met een bijzondere passie, 

hobby, verzameling of gave. Zij stellen hun huis 

of atelier open voor het publiek. Ook de Christus 

Triumfatorkerk opent op 11 juni haar deuren 

voor de foto- en schilderijententoonstellingen 

van de ‘Parels’:   

Evangelos Kalogeropoulos en Adriaan Sala. Ook 

zijn er twee concerten te beluisteren. Voor 

mensen die niet in de gelegenheid zijn om op 

Pareldag te komen, verlengt de kerk de tentoonstellingen tot eind juni. 

Fractals en fascinatie voor mens en boom 

Adriaan Sala exposeert niet met gewone foto’s maar met ‘fractals’. Adriaan licht toe: “Het is niet erg 

eenvoudig uit te leggen. Een fractal heeft bepaalde structurele details die zich steeds maar blijven 

herhalen als je ze blijft uitvergroten. Dat kan met behulp van computers en het levert fantastische 

beelden op. In mijn expositie laat ik afbeeldingen zien die volstrekt uniek zijn. Een mooie kans om 

kennis te maken met dit wiskundige fenomeen!” De fotowerken van Adriaan Sala zijn te koop.  

De schilderijen van Evangelos Kalogeropoulos gaan vooral over de overeenkomsten en verschillen 

tussen mens en natuur, voor deze tentoonstelling in het bijzonder over bomen. “Bomen en mensen 

hebben bijvoorbeeld allebei hun wortels in een bepaald land of op een bepaalde plek. Maar als er 

gevaar is, kunnen mensen zich verplaatsen, terwijl bomen altijd moeten blijven staan en genoodzaakt 

zijn om zich aan te passen aan de omstandigheden. Dit fascineert mij en dat is terug te zien in mijn 

schilderijen.” Evangelos Kalogeropoulos is geboren in Chromio Kozanis, Griekenland.  Hij is aan de 

Athens School of Fine Arts afgestudeerd in schilderen, graveren en beeldhouwen. In september 2015 

kwam hij naar Den Haag voor kunststudie en een nieuw begin van zijn kunstonderzoek. Meer 

informatie over de kunstenaar en zijn werk: www.evankalo.com. 

Muzikale familie en jonge talenten 

Familieleden Janet Krause en Sandra en Patrick Karten vormen tijdens Pareldag een klein 

strijkensemble en geven om 11.30 en 12.30 uur een concert. Janet is violiste van Het Residentie 

Orkest en geeft les op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en Amsterdam. Patrick studeert 

cello aan het Conservatorium in Amsterdam en Sandra combineerde haar studie viool in Den Haag 

met een studie klassieke talen.  In de middag tussen 15.00 en 16.00 uur zal een ensemble, bestaande 

uit Salomé Bonnema, Machteld Koopmans, Sedna Heitzman, Laura Soeters, Julia van Leeuwen en 

Astrid Reijnders, het sextet in A groot opus 48 van Dvorák spelen.  Alle zes zijn ze leerlingen van de 

School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 

TOEGANG EN OPENINGSTIJDEN 

 De Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 in Den Haag, is geopend op:  
zaterdag 11 juni van 11.00 - 16.30 uur.  

 De toegang is gratis.  

 Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn om de exposities tijdens de Pareldag te bewonderen, 
is er de mogelijkheid om op een van de volgende dagen te komen kijken: 14, 16, 21 en 23 juni.  
De kerk is dan open van 12.00 – 14.00 uur.  

 Voor meer informatie over Parels van Bezuidenhout en het volledige programma klikt u hier.  

http://www.evankalo.com/
http://bezuidenhout.nl/4217-2/buiten-activiteiten/0017-2/


OVER DE CHRISTUS TRIUMFATORKERK  

De protestantse Christus Triumfatorkerk in het Haagse Bezuidenhout wil een open gemeente zijn die 
ook aandacht heeft voor de mensen in de wijk om haar heen. Deelname aan Parels van Bezuidenhout 
is hier een voorbeeld van. Ook organiseert de kerk twee keer per maand een pauzeconcert met 
musici van het nabijgelegen Koninklijk Conservatorium. Kijk voor meer informatie op www.ctkerk.nl  

 

http://www.ctkerk.nl/

