“ Met de natuur als inspiratiebron. Met foto’s en schetsen als vertrekpunt.
Met de levenscycli van beweging, verandering en vergankelijkheid als
thema. Met vormen, kleuren en structuren als beeldelementen laat ik het
schilderij ontstaan. De toeschouwer wordt een nieuw perspectief op de
werkelijkheid geboden.”

Zomer 2017
De zomermaanden zijn rustige maanden omdat de meeste mensen met de tuin of de
vakantie bezig zijn. Voor mij de periode om te inventariseren, nieuwe schilderijen te
maken, website bij te werken en komende exposities voorbereiden. Zo is er halverwege
het jaar weer tijd voor een nieuwsbrief.
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Zondag!

Zondagmiddagen
Ruim een jaar is het atelier op de tweede zondag van de maand open van 14:00-17:00
uur. Dit is een succes gebleken, veel nieuwe mensen, bekendheid en verkopen. Dus ga ik
ermee door. De eerst komende zondag is 13 augustus. Zie verderop in de nieuwsbrief.
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10 jaar

Jubileum
In maart j.l. vierde ik mijn 10 jarig jubileum. Ik kijk daar met veel plezier op terug,
wat een belangstelling en daarbij het bezoek van de burgemeester van Breda die
een fantastische speech hield. Een korte impressie hiervan ziet u in het filmpje wat
op mijn website staat.Klik hier!

Expositie

Lambertuskerk te
Raamsdonk
Het kunstweekend van 25-26 maart
j.l. was een overweldigend succes.
Met acht professionele kunstenaars
hebben we een schitterend
evenement neergezet.
Daarom volgend jaar weer een
nieuwe expositie in het middeleeuws
kerkje op 17-18 maart 2018.

Speurtocht

Past Rotarians
Op 26 juli mocht ik in Ridderkerk een presentatie over
mijn werk geven aan ‘Past Rotarians’.
Om een interactie moment in te lassen bedacht ik een
speurtocht langs mijn schilderijen. Met meer dan
gemiddelde aandacht werd er gekeken en werden
antwoorden genoteerd.

Landelijk atelierweekend
Tijdens het landelijk atelierweekend op 4 en 5
november a.s. exposeren er in mijn atelier een aantal
Bredase kunstenaars. Verschillende disciplines zullen
te zien zijn, u kunt de kunstenaars spreken en hun
werk bekijken. Uitnodiging volgt.

Filmpje
In week 30 zijn er opnames gemaakt in mijn atelier
door Nick Pijler, iconick.nl, videography.
Binnenkort zal het filmpje over mijn werk verschijnen.
Ik houd u op de hoogte.

Vooruitkijken
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Internationaal bierfestival
In samenwerking met bierbrouwerij Breda, die
sinds februari 2017 in productie is gegaan kunt u
het blonde bier onder de naam het eerste
brouwsel in het atelier proeven. Kunst is een
beleving, een emotie het raakt je of niet. Zo is het
ook met bier het is je smaak of niet. Kom kunst
kijken onder het genot van een biertje.
13 augustus a.s. open: 14:00-17:00 uur.

Ara art fair Zwijndrecht
In het van der valk hotel in Zwijndrecht organiseert
Valk-art een kunstbeurs. Door de ongedwongen
sfeer en de aantrekkelijke gastvrije ambiance is
deze beurs succesvol gebleken.
Het doel is kunstenaars en kunstliefhebbers met
elkaar te verbinden.
Op deze beurs zal mijn werk te zien zijn en ben ik
zelf ook aanwezig.

Interieur

Werken in het interieur
Diverse verkochte schilderijen hebben in 2017 een nieuwe plek gevonden. Mooie
waardering om het op een goede plek te zien hangen.

Nieuwe
inspiratie,
nieuwe
series!

‘Behind the clouds’ & ‘De tand des tijds’
Nieuwe thema's zijn behind the clouds en de tand des tijds. De serie Behind the
clouds is inmiddels afgerond en de schilderijen staan op mijn website. Met de serie de
tand des tijds ben ik nog bezig maar hierbij alvast de inspiratiefoto's.
Behind the clouds: wanneer je door de wolken heen de zon ziet is dat een mooi
moment, pak de mooie momenten, koester ze er kan zo weer een wolk voor hangen.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of belangstellenden. Dank alvast
hiervoor en hopelijk ontmoeten we elkaar in mijn atelier. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt
ontvangen laat u me dat dan weten op bovenstaand e-mailadres.

Nieuwe website sinds begin dit jaar, kijk op www.pictum.nl

