Exposities 1988 – 2012 en CV
2012
* expositie in Eskisehir een Emirdag zie ook www.kzod.nl
* expostie in Cultuurtempel . van Duivenboden 27 july - 6 oktober
* mosterdzaadje : solo expositie
* groepsexpositie in Landsmeer met leden van kzod ( 4 werken)
* herkomst en bestemming In De Waag 22 maart - 9 april (doc installatie en 5
werken)
* Herkomst en bestemming in Philharmonie 24 maart - 30 maart ( 6 luik)
* Herkomst en bestemming in Kloostergangen ; opening 20 januari 16.00 uur
(kzod onder evenementen) catalogus zie ook facebook

2011
* art Triangle : 52 kunstenaars op drie locaties (KZOD)
* expositie : beeldenstorm" in de Nieuwe Kerk in Haarlem van 1 juli t/m/ 31
augustus 2011 : Initiatiefgroep van vijfhoekkunstroute met 8 uitgenodigde
collega's,
* juli : zeeland : kunstroute op Walcheren zie ook : www.kcrmw.nl locatie 24 in
Grijpskerke,
* mei : Vijfhoekkunstroute
* verblindende schaduw; uitwisselingsproject tussen KZOD en GSA; opening in
Hilversum op 25 april. Ik doe mee met drie werken,
* maart - mei ; bijdrage aan Spaarnekunstroute in etalage Spaarnwoudensraat 53 ;
open route op 6 maart; 3 april; 1 mei,
* expo bij van Ooijen : december 2010-maart 2011 ( 8 grote werken)

2010
* 16 december tot en met 2 januari 2011 : gezamelijke expo in DE WAAG : 'Kunst
op de valreep',
* 11 september t/m 17 oktober. Solo expositie bij galerie LWW, Eerste
Bloemdwarsstraat 5c, Amsterdam,
* 30 juni opening groepsexpositie KZOD in kloostergangen Haarlem (tot eind
augustus),
* 28-30 mei Vijfhoekkunstroute in eigen atelier,
* 22-25 mei : Flurt in remise Connexion Leidsevaart 396 Haarlem (volledige
programma via kzod evenementen)

2009
* expo in galerieLWW ter gelegenheid van de opening van de galerie. Eerste
Bloemdwarstraat 5c van 3 oktober t/m 7 november. Opening op 3 oktober,
* Thema expositie "DE OORSPRONG" naar aanleiding van het jaar van Darwin.
10 leden van KZOD in de Volksuniversiteit en DE Waag . Opening 23 augustus in
Volksuniversiteit om 15.00 uur, waarna per boot de opening voortgezet wordt in
DE WAAG. expo van 20 augustus t/m 30 augustus,
* Bijdrage aan jaarverslag van Gemeente Haarlem, waarin het werk 'Haarlem' als
foto is opgenomen,
* Zomer expo in DE WAAG van 9 juli - 16 augustus ; opening zondag 12 juli om
16.00 uur,
* Vijfhoekkunstroute 2009 15-16-17 mei zie Vijfhoekkunstroute; project
muurschilderijen Lakens in de korte Lakenstraat,
* eind maart: affiche voor toneelschuur over toneelvoorstelling Antigone--Kreon-Oidipous door toneelgroep Amsterdam en Toneelschuur producties 'thebaanse
tragedies van Sofokles door Thibaud delpeut,
* 1 februari tot 29 maart (in plaats van eerder geplande 29 maart - 3 mei ):
Expositie in GALERIE RDH KUNSTwerken , Industrieweg 15 b 2421 LK
Nieuwkoop. Gecontinueerd tot eind 2009,
* 1 maart -31 maart expo KZOD in de Bakenesserkerk (51 leden van KZOD
exposeren) zie ook www.kzod.nl,
* 5 januari - 2 maart : expositie in de BAAK gallery met Liedeke Veninga, Koningin
Astridboulevard 23 2202 BJ Noordwijk ( vrij toegankelijk op werkdagen op
werktijden hetgeen betekent doorgaans ook avonden); 19 werken zijn
geexposeerd, waaronder grote transparanten, werk uit Capodocie en recent werk
uit 2008),

2008
* kunstlijn 2008 1-2 november : expositie in atelier en Jopenkerk, waar 24 luik
hangt algemene foto's van expo Jopenkerk,
* expo in DE WAAG : Zomerexpositie met 17 leden van kzod 24/7 t/m 31/8,
* Expo van KZOD in Raadhuis voor de Kunst in Oud Velsen van 31 mei - 29 juni
(opening 31 mei om 16.00 uur),
* Vijfhoekkunstroute 16-18 mei (in eigen atelier en in Jopenkerk (NB even geduld
bij het openen van het filmpje en door de reklame heen bijten!, dan hoort u een
verhaal over het ontstaan van de vijfhoekkunstroute 2006) en
recent beeldmateriaal over 2008 (Opening proveniershof),
* expositie in DE WAAG 13 maart tot 13 april; feestelijke bijeenkomst op 24 maart
(2e Paasdag) om 16.00 uur zie achtergronden en uitnodiging,

* expositie van 9 werken in de Haarlem Selimiye Moskee, ter gelegenheid van de
opening van de Moskee (expositie vrij te bezoeken tot eind maart 2008),
* DE WAAG in de KLOOSTERGANGEN; expo van 25 KZOD leden ; van 3 - 28 maart;
opening op 7 maart om 16.00 uur,
* Expo in Ontmoetingskerk ; Frankrijklaan 4 2034 BA Haarlem (12 werken serie
'transparanten in persperx") november 2007- maart 2008 en Oosterkerk (april mei
2008),

2007
* expo "een ander licht" met twee Marokkanse kunstenaars, 8 leden van KZOD en
een groot aantal Afrikaanse kunstenaars. in DE WAAG ( 18 okt- 11 november) en
Mondiaal centrum Haarlem tot eind januari 2008,
* tijdens kunstlijn 3-4 november : expositie in Jopenkerk en in eigen atelier over
Turkije,
* 30 augustus, 14.00 uur overzicht expositie van al het 'Turkije werk' over
Bogazliyan en Cappadocie.. In het centre for Culture and Art in Nevsehir,
impressies van opening ; enkele persberichten site gemeente / belediye,
*augustus : expo in Bogazliyan een stadje in centraal Anatolie van werk over dit
gebied (zie werk 24 luik, 6 luik, werk in progres) zie de hal van de gemeente
Bogazliyan met schilderijen website Bogazliyan met oude foto's van mij van 1974
krantenbericht in lokale krant van Bogazliyan en bericht op website van Bogazliyan
*augustus : expo in Goreme van nieuw werk gemaakt in Cappadocie,
* juni- augustus festival en expo In Turkije
* Vijfhoekkunstroute 11 - 13 mei : open atelier in korte lakenstraat 2 met nieuw
werk o.a. een aantal 'transparanten', expo in Jacokskerk, introductie nieuw werk
in kader van project 'Turkije' zie werkstuk land(e)scape en motivatie,
* expo in Oegstgeest in kader van uitwisseling KZOD / Instock (februari 2007)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1988
* Frans Halsmuseum; groepstentoonstelling met leden KZOD; 4 werken
geëxposeerd ,
* Kunstlijn Haarlem; open atelier. Verder alle jaren in november
1989
* Rai Amsterdam; Alternatieve Kunstbeurs; 6 werken geëxposeerd.
1990
* Expositie concertgebouw Haarlem; 2-3 tot 30-3; 19 werken,

* Expositie De ARK Haarlem; 26-2 tot 2-4; 11 werken,
* Expositie bij Roche Bobois Haarlem; mei-aug; 40 werken,
* Expositie concertgebouw Haarlem samen met leden van KZOD; 8-6 tot 24-6; 5
werken,
* Expositie bij galerie Biervliet in Amsterdam; 21-7 tot 16-8; 10 werken,
* Expositie in de 'Hartekamp' Heemstede van 3-12 tot 15-3-91; 10 werken, andere
activiteit
1990:
* Levering schilderij voor vier televisie documentaires voor aankondiging,
aftiteling en promotie van videoband over bedrijfsleven in ontwikkelingslanden.
1991
* expositie bij van Duivenboden; 10 werken
1992
* expositie bij Stoutenbeek wooncentrum Beverwijk; zomerseizoen; 22 werken.
* expositie bij RIAGG gebouw Haarlem; 16 werken
1994
* expositie bij Stoutenbeek Leiderdorp; zomerseizoen; 23 werken
1995
* expositie in De ARK; 1-28 mei, 20 werken
96/97
* expositie in IHS (The Institute for Housing and Urban Development Studies)
Rotterdam. 40 werken (dec tot 15 febr)
1997
* groepexpositie jubileum KZOD in Vleeshal, Haarlem
* expositie bij Stoutenbeek Leiderdorp; voorjaarsexpositie; 46 werken
1998
* expositie Schouwburg Haarlem ; 35 werken
* groepsexpositie in Galerie Herenplaats, Rotterdam ; 4 werken
* expositie bij van Oosten, Barteljorisstraat in Haarlem; 20 werken
* expositie Elswout ; groepsexpo (9 werken)
1999

* expositie in T gallery, Haarlem (13 werken)
* kerstexpositie bij J. van Opzeeland : 16 werken

2000
* expositie gemeentehuis uitgeest : 29 werken (17-1 t/m 25-2)
* expositie in De Waag : 18 werken (12-11 t/m 17-12)
2000
* Veiling: kunstwerken 3 juni om 14 uur in de Fietsznfrabriek, Houtmarkt 7a
Haarlem. meer informatie: http://www.heartsforafrica.nl
* restaurant 'De Gekroonde Hamer' (Breestraat/H'lem) 10 werken; op afspraak ;
26 febr. tot eind mei
* zomer 2001 (29 juni-september) :
Stoutenbeek beverwijk. meubelboulevard Beverwijk (winkeltijden) 20
olieverfschilderijen)
* zomer 2001(3juli-4sept) :
Geestgronden/Riagg : Schipholpoort 20 (023-5300500) ook 's-avonds toegankelijk
(behalve vrijdagavond en weekend (16 werken ; gemengde technieken)
2003
* expo in DE GANG ; grote Houtstraat 43 (10 mei-28 juni feestelijke opening 11
mei om 11.45 uur (expo van volledig nieuw werk, waarbij ik met perspex werk )
* zomertentoonstelling bij galerie MUST BE in Naarden-Vesting van 22 juni - 31
augustus 2003 (opening op 22 juni)
* expo in het 'Oude Slot' in Heemstede in november 2003 (groep)
2004
* expositie in 't mosterdzaadje 1 februari-28 maart 2004 zie
: http://www.mosterdzaadje.nl
* expositie in restaurant 'DE GEKROONDE HAMER" in de Breestraat; 13 werken
van mei t/m juli
* kunstlijn begin november 2004 expo Keramikos " beschilderde van keramische
melkpakken zie http://www.keramikos.nl

2005
* van 6 februari tot en met 27 februari : nieuw werk in de Waag ( zie Uitnodiging ;
zie KZOD ) achtergrondinformatie bij de expositie 2005 FEESTELIJKE OPENING op 6
februari om 16.00 uur
* deelname aan project KERAMIKOS, opening op donderdag 3 november (zie
verder KERAMIKOS )

* OPEN ATELIER tijdens de jaarlijkse kunstlijn op 5 en 6 november van 12.00 uur
tto 18.00 uur : Korte lakenstraat 2 2011 ZD haarlem )voor programma kunstlijn
zie Kunstlijn Haarlem
* 30 oktober t/m 20 november : deelname aan project "STAMPPOT" in DE WAAG ,
project van KZOD / CASA TODAY (zie o.a. de website van KZOD )
2006
* december 2005 en januari 2006 Expositie in Wittewoningwinkel, gedempte
Oude Gracht 49. eerste bijdrage in een estafette expositie van KZOD/CASA TODAY.
vooral nieuw werk van 2005 wordt daar tentoongesteld. 19 werkstukken (open op
werktijden,niet op zaterdag, of na overleg)
* PA's meubelshow in Haarlem (5 werken) 14-17 april
* 28 april - 28 juni Overrhyn Leiden (8 werken)
* mei 2006 cafe ’t kantoor
* Vijfhoekkunstroute diverse plaatsen en open atelier
* 3 juni t/m 16 juli : expo met KZOD / CASA TODAY in het RAADHUIS voor de
KUNST (5 werken)
* 16 september-7oktober : expo in Seinwezen met leden van KZOD / CASA TODAY

NB
* De werken die staan onder "serie Yin Yang", "gemengde technieken" en 'recent
werk’ zijn uitgevoerd op verschillende papiersoorten met een gemengde techniek.
De afmeting van de meeste werken is 65 x 50 cm; ingelijst in passe-partout en
houten lijst met een afmeting van 90 x 75 cm. De galerie prijs bedraagt € 850,00
(inclusief inlijsting van € 90,00/€ 140,00). De kleinere werken in deze series
hebben een galerie prijs van € 50,00.
Allerlei individuele regelingen zijn mogelijk, zowel wat betreft de financiering als
mogelijjkheden voor korting bij directe levering vanuit het altelier.
* de olieverf schilderijen varieren van 80 – 100 cm en 100 – 120 cm of 100 - 130
cm. daarnaast enkele zeer grote van 200 - 260 cm.
De galerie prijs varieert € 1.000,00 tot € 2.500,00 voor de maten van 80 tot 130
cm voor de olieverf schilderijen.

CURRICULUM van Leo van Velzen

adres + atelier : Korte Lakenstraat 2; 2011 ZD Haarlem.
tel: 023-5329821
fax: 023-5420775
e-mail L.v.Velzen@wxs.nl

kunstopleiding :
in basis autodidact, ondersteund door verschillende opleidingsinstituten
waaronder :
- Ruud Wachers Academie in Amsterdam (1 jaar basisopleiding)
- Werkschuit Amsterdam (3 jaar);
- Rietveldacademie (1 jaar zaterdagopleiding);
- JHVU Haarlem (1 jaar)
- vanaf 1986 werkzaam in een eigen atelier met regelmatige exposities.

andere opleiding - 1965-1972 economie aan NEH/Erasmus Universiteit in
Rotterdam;
1972-1978 : werkzaam als publicist en onderzoeker in Turkije rond problematiek
van 'gastarbeiders';
1978-1990 werkzaam als onderzoeker bij de Stichting Onderzoek Multinationale
Ondernemingen;
vanaf 1990 eigen onderzoeks/adviesbureau onder naam MEO adviesburo
(Medezeggenschap door Ekonomisch Onderzoek)

