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Kunstkring K「ant

Het Goede Doel

Natuuriijk wi=en we ook ditjaa「 Wee「 ZO‘leei moge一

Iijk geId inzameien voo「 het Goede Doel. Viuchte-

=ngenkinde「en in Noord Irak die door Stichting PAX

KinderhuIp worden gehoipen.

Daar hebben we juiIie natuurIijk voo「 nodig!

Het zou fijn zijn als iedereen twee baklijstjes van

Werk voorziet met een waa「de van 25-75 euro voor

de verkoop in de WereIdwinkeI. Dit is vo=edig be-

Stemd voor het Goede DoeI.

Daa「naast is er de mogeIijkheid om ook vrij werk

in te leveren wat verkocht kan wo「den. Voorditwerk

kan je kiezen ofje het voiIedig wii schenken aan

PAX KinderhuIp ofde helft. Misschien een goed idee

Om de kast eens op te 「uImen ZOdat er ruimte

OntStaat VOOr nieuw werk?

Een derde mogeIijkheid is om bijvoo「beeId mini-

WOrkshops te geven, bij voo「keu「 ge「icht op kin-

deren. Tekenen, SC剛deren, Vilten, een foto maken,

met (metaai)draad knutseien, enZOVOOrtS. Het idee

is Klnderen voor Kinde「en. We maken dingen met

kinde「en, ∨「agen hier een bijdrage voo「 zodat

Vluchtelingenkinde「en in Noord I「ak gehoIpen

WOrden. Gedurende de maanden augustus en sep-

tembe「 wi=en we dit zoveeI mogeijk 「eaIiseren. In

ieder gevaI de zaterdagen en aIs ju帖e aIlemaal

enthousiast zijn, kunnen we bijvoo「beeld ook de

WOenSdagmiddag vulien.

Daamaast wiiIen we, als we「kgroep, nOg iets met

muziek. Muziek verbindt, je hoeft de taaI niet te

SPreken, iede「een kan mee doen en met alies is

muziek te maken. Dus speeI je zeif een instrument

Of hebje in je kennissen/Vriendenkring mensen die

SPeien en zich hiervoor in w川en zetten, iaat het de

Werkg「oep weten!

En hebje nog ideeen die we mogeiijk kunnen uit-

Werken? Laat het ons weten! De werkgroep bestaat

uit: Truus Peters′丁hijs Hanekamp, Geri Wagenvoor-

de, Lies Ha「ieman, W" van den Hoek, Jacqueline

Looijen

High Tea

De High Tea in decembe「 is bij vee=eden goed

OntVangen. Een goede reden om het nogmaals te

O「ganiseren, maa「nu in eenzomerseeditie. BiJ deze

nodigen weju冊e (dus leden en partne「S) uit op:

Zondag 21 juIi 14.30-16.30 bij Ans van B「eda

Ans van B「eda heeft een prachtige tuin waar we

hee「=jk ideeen kunnen uitwisseIen, inspiratie op-

doen, netWe「ken of gewoon lekker kletsen met el-

kaa「.

Vooronze voorbereiding is het handig alsje kenbaa「

maaktofje komt en met hoeveei. Aangezien we het

fijn vinden aIs ervoor iede「een Iekkere hapjes staan,

is het fijn als aIle「gieen, dieten, beperkingen en

dergeiijke van te voren aangegeven worden.

Heb je een iekke「 recept wat je g「aag klaa「 wiIt

maken om te laten p「oeven of vind je het gewoon

Ieuk om mee te heIpen, Iaat het weten! jacqueiine,

Iooijen@gmaiI.com



Van de Voorzitter

MISSChien lijkt het we1 0f het heei e「g rustIg is

rond de Kunstkring. AIsofwe een beetje verdoofd

Zijn door het verlies van het (Even) Museum.

Maar, dat is maar schijn, Achter de schermen is

er een heIeboel werk verzet. In diverse groepen

is gezocht naar antwoorden op de vraag: Wat nu

Ve「der? En dat is niet zonder resultaat gebieven.

Er komt weer van a‖es op ons af. En allemaaI

nieuwe, SPa…ende面tiatieven.

Het (Even) Museum komt niet mee「terug, dat is

jammer, maa「 een feit. Daarvoor krijgen we een
“判emelse Galerie’’; Geen museum, maa「 een

heuse gaierie. InmiddeIs staan we op de wach師jst

Om een Week in de Kapei van Bronkhorst te

kunnen expose「en. De Open Atelie「 Route wo「dt

OPnieuw leven ingebIazen; De Bronckhorst Hoeve

Valt buiten de moge巾kheden van ons budget,

maar PIein 5 is een p「ima alternatief. We gaan

Doe-　en k=ederdagen organiseren om samen

dingentedoen en om van eIkaarte leren. Van de

High Tea gaan we gewoon een t「aditie maken,

T「aditiegetrouw上川jven we ons werk aanbieden

VOOr het Goede Doel. Dit keer lukt dat met dank

aan de We「eldwinkeI in Eerbeek. We va=en wee「

terug op de bekende, VertrOUWde manier waarbij

iedereen蓑n of twee bakIijstje(S) kan krugen en

daariets bijzondersvan maken. Wew紺en hetook

de moge=jkheid bieden一’vrij werk’一aan te bieden.

Het lijkt erop dat als we de keuze uit een aantal

mogeIijke data aanbieden om een excursie te

O「ganISe「en, het aantaI deeinemers aanzier消jk

grote「 WOrdt. DuideIijk iets om verder mee te

gaan. Verderop in deze Kunstkringkrant is er meer

te lezen ove「 aI deze initiatieven.

Wat we ook heei g「aag zouden w紺en, is dat de

Ieden wo「kshops en/Ofdemonst「aties gaan geven

aan de medeieden. We zijn een ciub van 50 c「e-

atieve en leergIerlge, nieuwsgie「ige mensen.

Ieder heeft haa「 Of zijn specialiteit en v「ijwe=e-

dereen wjI best heei graag verte=en ove「 heteigen

Werk en over de eigen discipline. Iedereen is ook

best benieuwd om eens te ho「en hoe ofdatje dat

nou doet, die bepaalde techniek. We gaan hie「

VOOrZichtig mee beginnen onder het motto -1Een

kijkje in de keuken“’.

Kunstk「ing Krant

Ko「tom, We hebben de kop geschud, de rug ge-

recht en we gaan er weer voor.

We 「ekenen er op dat iede「een mee doet.

Ik wens, mede namens het bestuu「, iede「een een

heeI prettige en zonnige vakantie, Doe veei insp主

「atie op om straks weer met frisse moed aan de

Slag te kumen met schitte「ende, bezielde kunst-

Foto Quiz 2
Dat fIesje wijn staat nog ter beschikking, NIemand

Wista=e d「iedet「appen tevinden, Om eerlijk te zijn

heeft niemand een poging gedaan. De opIossing van

defoto quiz l: Van boven naar beneden, Het Drents

Museum in Assen, het Gemeentemuseum in Den

Haag en Museum MORE in Go「SSei.

De nieuwe opgave: Waar staan deze drie beeIden?

Wie durft? Voor een fies wijn.

Eten bij de Meande「

Het idee bestaat om met z’n a=en nog een keer

bij de Meande「te eten.Vind je het een leuk面t主

atiefen lijkt hetje geze=ig om mee te gaan? Geef

je dan op bij Otto Koedijk, ZOdat we een datum

kunnen bepaIen. ottokoedljk@hetnet.nI
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Een kijkje in de keuken van.。。。!了

三園
Jacqueiine Looijen heeft het spits afgebeten door

haa「 ateiier open te stelien voor onze Kunstk「ing.

Zoais bekend heeft Jacqueiine een passie voo「

d「aadjes: dikke en dunne, gebobbeIde en glad, VOOr

d「aadjes van wol, katoen, Zijde enz. Ze spint ze,

Verft ze en weeft er a=e「hande lappen van. Ik wo「d

OntVangen in de kamer en daa「 staan zowe=n de

keuken, aIs in de kame「en zelfs in de tuin spinnen-

Wielen en weefgetouwen. Het ate=e「 is waa「 Jac-

queIine is!! Ze laat p「achtige lappen zien met mee「

Of minde「 ingewikkeide weefpatronen. Met de

eenvoudige ‘sche「ing en insIag’ zijn ontelbare

kleurencombinaties mogeIijk die zeifs een ervaren

Weefster aIs Jacque=ne nog ve「rassen! Ik mag ook

het een en ander probe「en en sIa aan het spinnen

en weven. Hum, het ‘d「aadje voor draadje we「k’

hum, daar ben ik nietzo op gebouwd.

Dank Jacqueiine′ OOk voor de heerIijke cake. Ik heb

VeeI geIeerd. De voIgende kee「 kunnen we naa「

Wouter丁on in zijn houtwerkplaats甲Leuk hoor zo’n

kijkje in de keuken. "agda Sn(ideI5

1ju看i a置S, Kijkje in de

keuken van Woute「 Ton

Zondag l ju= 13.30 stelt Woute「Ton zijn keuken

OPen VOOr leden. Bes=stde moeite waard, dus zet

deze datum alvast in je agenda! En w巾e alvast

even ’gluren’? In het vorige nummer van Kunsト

kringk「ant staat een interview met Woute「 Ton

en op de website van de Kunstk「ing, Staan nOg

Veel meer foto’s voo「 een eerste ind「uk.

12 augustus Kijkje in de keuken

Van Irene van der Horst

Zondag 12 augustus van 13,00-16,00 uurzijn Ieden

Welkom om een kijkje in de Keuken van Irene van

de「 Horst te nemen. De inIoop is v「ij deze middag.

Een harte=jk ontvangst met koffie, thee, f「isd「ank

en wat iekke「s! Een kijkje hoe een compIeet ateiier

Van een edelsmid er uit ziet. Demo’s van wat waa「

VOOr geb「uikt wo「dt. Wat er komt kijken voo「 het

maken van een sierraad. Iets ove「 de we「eId van

het sieraad: WatSPreekt mij daarzo in aan? ErziJn

boekenomte bekijkenen eventueel:一’maak hetmet

draad一● een eenvoudige b「oche van koperof messing

d「aad. Graag van te voren opgeven aIs je komt is

handig.



Mag ik aan u voorste○○en…。

AnneIies van de「 D「ift

SPELEN MET VERBEELDING

In Ha=, tuSSen de weiIan-

den en boe「derijen, Iigt de

T-boerde「ij van Annelies

(60 j「). Haar erf gaat op

een natuu輔jke manie「

OVer in de omgeving. Zo

gaat, in haarboerderij, de

Verleden tijd op een na-

tuurIijke manie「 OVer in

hetheden: een OUde「weト

se keuken en dubbeie be-

glazing, een houtkachel

en cent「aie ve「warming.

Buiten zijn diverse schu-

ren, Weinig bIoemenpe「kjes, VeeI gras, een VerZa-

meling stenen en kunstwerken.

In de grootste schuur is haa「 ate=e「. Het uitzicht is

P「aChtig! Het is ai snei duideiijk dat Anne=es graag

diverse disciPiines beoefent: beeidhouwen, ke「a-

miek, gIaskunst, fotografie en ook schiIde「en. ‘‘AIs

kind verzamelde ik a=es wat op mijn pad kwam.…

ik knutseide veei’’, Een opIeiding aan de RietveId

Academie en de Hogeschool voor Kunsten (Amste「-

dam) was een logische keuze. In haar werk drukt

AnneIies haar inne「lijke beievjng uit en in weIke

VO「m en met Welk materiaai dat gebeurt, is een

terugkomende v「aag.

Ze heeft dive「se keramische werken staan. Voo「al

de voegzaamheid van kIei sp「eekt haa「 aan. Een

bonkje klei in handenvan tien verschi=ende mensen

kan tot tlen Ve「SCh川ende resuItaten leiden.

GIas is van een ande「e orde. We「ken met glas ziet

Amelies als een speels avontuu「. Zowel het proces

ais het 「esultaat. ‘‘Het spei van licht en kIeu「en

maakt me geiukkig!’’

Met fotografie kan ze snelie associaties, gedachten

en beeiden vast leggen, kan ze haa「 gedachten

OmZetten in een ve「haai〇 、、Steeds weer iets nieuws

te mogen scheppen, daa「 gaat beeidende kunst

OVe「’’, VOIgens AnneIIeS. Op dit moment maakt zij

een pas op de plaats. Het is tijd voor bezinning en

herorientatie.

Eきn dag in de week we「kt Ameiies ais geesteiijk

Kunstk「ing K「ant

VerZOrger in een verpIeeghuis. Dat is mede ingege-

Ven doo「 haa「 unive「SItaire Studiesdie ze zevenjaa「

geieden is gestart. Op een goed moment bedacht

Anneiies: ‘‘Wat w旧k gedaan hebben wat ik tot nu

toe niet gedaan heb?’’Het antwoo「d was: ‘‘Stude-

「en’’. Ze is in 2012 begonnen met 「eiigieweten-

SChappen en deed ve「voigens westerse fiIosofie.

Haar eindsc「iptie gaat ove「 beeldende kunst in de

geesteIijke ve「ZO「ging. Met haa「 we「k in het ve「-

Pieeghuis ve「bindt ze theo「ie en praktijk, In het

gesprek met de cIient geb「uikt ze bijvoo「beeld een

kunstafbeeIding. Daarmee wo「dt aIs het ware een

ander pe「spectief op de werkeiijkheid aangeboden,

Een werkwijze die heeI verf「issend en inspirerend

uitpakt.



Kunstkring K「ant

Mag ik aan u voorste=en。。…

An Compagne

An(61j「) woontsinds 14

maart in Eerbeek in de

Wijk Lombok 2. Ik wo「d

b‖j verrast doo「 de inrich-

ting van haa「 huis. De

basis is zwart-Wit en ve「-

der is erveei 「OOd, Oranje

en straiend blauwtezien.

In de ‘huiskamer’ wordt

geschiide「d, gekookt, ge-

geten en kunje Iekke「 op

de bankzitten. Devazen,

SChaa鳴es en diverse

S…isterijen zijn ais een stiileven neergezet. In de

kamer zijn veeI werken van Anneke te zien: SChii-

derijen van kiap「ozen, fijn gesch岨erde st用evens,

POrt「etten en het mee「 abst「act overkomende we「k"

Het is een kame「 die vrolijk maakt.

Sinds kort is An is lid gewo「den van de Kunstkring

Brummen e.o, Ze w" een nieuw netwerk opbouwen,

Ze Wil graag mensen ontmoeten met dezelfde lnte-

resse en hobby. In IJsseImuiden, haar vo「ige

WOOnPiaats, heeft An ‘schiidersui寄es’geo「gani-

See「d, He川jkt haar inte「essantdie in Brummen ook

te o「ganise「en: buiten schilde「en op een mooie pIek,

een lunch erbiJ en de dag afronden meteen mooie

expositie. Hierdoor iee「 je zowei mensen aIs de

OmgeVing kennen.

Op 15-jarige leeftijd isAn metsc回deren begonnen.

Ze k「eeg een verfkis寄e cadeau en…言S niet meer

gestopt met schilde「en. Uiteraard ben ik benieuwd

naar haa「 ontwikke=ng aIs sc剛der, Daar heeft An

een inte「essante filosofie over ontwikkeId.

‘‘MiJn kunstzinnige ontwikkeIing hangt Samen met

mijn pe「soonIijke ontwikkeIing. E「 gaan dingen goed

en er lS tegenSlag. Het is een p「OCeS Waarin meer

en meer harmonie is gekomen. Zo rond mijn 5Oe

WaS het leef- en leerproces uitgekrista用seerd er=s

het een ha「monisch geheel geworden’′,

Haa「we「eldbeeld hangtsamen met dit persooniIjke

leerproces. ZIj ziet het leven, de we「eld′ als養い

gehee上　Er is een komen en gaan van cuItu「en,

mensen, die「soorten…. Wat Ve「dwijnt of (af)sterft

WOrdt weer aangevuld. Door de eeuwen heen is er

echte「 66n constante en dat is liefde, Die is er van
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しandArt in Eerbeek

Op zondag 26 augustus gaan we op landgoed De

Moienbeek in Ee「beekde geheie dag in het bos aan

het werk. We gaan iets maken/Veranderen in het

bestaande landschap met mate「iaien uit het bos

ZOaIs stammetjes, SCho「s, takken en bIaderen en

natuurIijke aanvu帖ngen aIs touw, 「iet, Wiigen, Pit-

「iet, raffia etc. Dit a=es met het doeI de schoonheid

Van het iandschap te ve「sterken en de kijker te

VerWOnde「en.

Hebje zeifonbehandelde materiaIen, neem die dan

Het programma is ais volgt:

10.30-11.00 thee/koffie + uitleg

ll.00-13.00 pIek zoeken + ideeen laten bo「「eIen

13.00-14.00 Iunch

14.00-16.00 uitvoering

16,00-17.00 bij eikaa「 kijken en fotog「aferen

17.00- naborreIen

G「aag iets te eten/drinken meenemen voor de

Iunch/bo「「ei,

AanmeIden bij

Marieke Ruijgrok mgefruijg「Ok@gmaiI.com

expositie dubbeIhout

Be直AIaIbe「s en Otto Koedijk exposeren samen in

de kape=n B「OnCkhorst, het pitto「eske stadje aan

de IJssei.

Bert toont zijn kunsttafeltJeS en enkeIe meubeistuk-

ken van meubeImakerij Kopshout.

Otto p「esenteert zijn schalen, bo=en, taStPuZZels en

nog enkeie u両eke die「enpuzzels, AI het getoonde

hout komt uit de regio.

OpeningstIjden:

23-28Juni ll.00-18.00 uur

29juni ll.00-16,00 uur.

Open Atelierroute 29 & 30

September

De datum is bekend, de werkg「oep is gefo「mee「d.

En natuurlijk ve「wachten we dat iedereen mee doet!

We hebben imme「S een Paar jaar overgesiagen,

niemand heeft stiI gezeten, dus e「 moet voidoende

Werk zijn om te Iaten zien! Daamaast werkt het

natuurIijk inspire「end om met eIkaar te exposeren

en bovendien is het gewoon geze冊g!

De we「kgroep is aI d「uk bezig om te onderzoeken

Of we alIe「ie十wiIde piamen’ kunnen 「ealise「en.

Graag horen/lezen we natuu「Iijk ook ju旧e ideeen!

Dus hebje een goed idee? Houd-hetvoo「ai nietvoor

jezeif maar deel het met een van de leden van de

Werkg「oep: Ans van B「eda, Ans Leeflang, Liesbeth

Bourgonjen, Magda Snijde「S, An Compagne, Irene

Logtenberg, Jacqueline Looijen.



Kunstk「ing K「ant

Een Zacht Geruis - Erik Odijk

Van l ap「iI t/m 31 oktober 2O18

聾董謹籠壷登園ien′ en Museum Arn-
hem het kunstproject:

Een Zacht Geruis.

Geide「iand kentveeI kasteien en landhuizen. Zeven

daarvan, in bezit van GKL, Zijn opengesteid voo「

Pub=ek, Eikvan deze kasteien wordt gekoppeId aan

een hedendaagse kunstenaar, die op basis van de

PIeken degeschiedenis nieuwwe「k maakt. Ditgeeft

de bezoeke「 een eigenzinnige kijk op de eeuwen

Oude geschiedenis van de huizen.

Metdit projectwii PIaatsmaken de verbinding leggen

tussen oud en nieuw, een nieuw pubIiek be「eiken,

en vooraI op een bijzonde「e wijze hedendaagse

beeidende kunst met erfgoed en tradities verbinden

en onder de aandacht brengen. Het project wo「dt

tegeIijke巾jd op zeven kasteIen gep「esenteerd en

VergeZeld doo「 een pubIicatie en een educatief

「andp「ogramma, dat door Museum Arnhem wordt

VerZO「gd.

Kunstenaa「s: Robbie ComeIissen (KasteeI He「nen),

Heidi Linck (Kasteei Cannenbu「ch), Rosemin Hen-

d「iks (Huis Ve「woide), Aiine E「as (Kasteei Rosen-

dael), Erik Odijk (Kasteel Doorwerth), Jan Broekstra

(Huis Zijpendaal) en Hans Wijninga (Kasteei Am-
me「SOyen).

De tentoonste=ingen in de zeven kastelen zijn

OPengeSteId van l apriI 2O18 toten met 31 oktober

2018.

De officiele opening is op vrUdag 20 apri1 2018,

Kasteel Doo「werth, Fonteinallee　2b Doorwerth,

十31 263397406

シ」-

Op Weg naar de Kunst
Deze site k「egen we via de aIgemene maiIbox binnen

en wi=en we ju=ie niet onthouden! Twee enthousi-

asteIingen met een ieuke site. Hie「Onde「 een korte

intrOductie.

Wij, Micky P川er en K「istoffeI Lieten, maken sinds

「uim eenjaar de website Op weg naa「de Kunst,nI.

Daarin bespreken we de vaste co=ecties van Neder-

Iandse musea en zo nu en dan een buitenIandse

inste=ing,

We doen dit na onze pensionering. K「istoffe=s met

emeritaat en ik ben geen conservator mee「 van het

Haagse Escher in het PaIeis Museum. Over onze

achtergronden vindt u meer op de website onder

het kopje WIE.

Vo「ig jaar kwamen er aI weer meer bezoekers dan

OOit in de Nede「Iandse musea. Het is bij beIangrij-

ke tijdeIijke tentoonste冊ngen dan ook e「g druk′

maa「 eIders? Eiders, bij de vaste coiIecties, is het

rustig′ bijzonder rustig zeIfs.

In die zaIen tonen de musea hun eigen bezit, OnS

Openbaa「 Kunstbezit. Dat zijn de kunstwe「ken waa「

We in het buitenland om worden benijd. Hier is het

kaIm te「wijl e「 zoveel moois is te zien, Vaak goede

uitIeg wo「dt gegeven en de opste旧ng met kennis

en liefde voor het vak is ingericht.

Bij ons kunt u kiezen wat u ieukvindt, Van Utrecht-

Se Caravaggisten in het Centraal Museum tot een

OngeIofeIijk g「oot en ook mooi ke「kinterieur van de

G「Ote kerk in Aikmaa「 door Saen「edam, aidaa「 in

Stede=jk Museum, VIak bij die geschilderde. Vroege

ItaIiaanse Renaissance schiIderijen hangen in het

Bonnefanten Museum in Maastricht, maa「 00k in

Kasteei Huis Bergh en De StijI vindt u onde「meer in

D「achten, Otte「Ioo en Den Haag. Ruim de「tig musea

hebben we bezocht en besp「oken, Van G「Oningen

tot Maastricht en van Enschede tot Middelburg.

We denken dat we u kunnen ve「「assen. Bovendien

maken we het u makkeiijk door achter iedere be-

SPreking met foto’s, filmpjes en veei tekst, een

bo=etjes=jst in te vu11en: de rub「iek Voorzieningen.

Daarin kijken we njet a冊een naarde co=ectie en de

ma両er van p「esenteren, maar OOk naar de lunch,

de mogelIjkheid om te parkeren, Of het OV vervoer.

We verteIien of we de winke=euk vinden en ofde

WC SChoon is. Uitejnde=jk bepaien ai die factoren

OOk hoe prettig een museumbezoek is.

Tot ziens bij www.opwegnaardek…St.nl en veel

Plezie「 in de musea,

Micky Piiie「 & Kristoffei Lieten
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Pauia Modersohn-Becker

In hetRijksmuseumTwente ist/m 12augustuswe「k

te zien van Pauia Mode「sohn-Becker

Paula Mode「sohn-Becker wo「dt in 1876 geboren en

OVe両jdtai in 1907. In die korte tijd maaktzij mee「

dan 7OO sch冊erijen en tekeningen, Aan het eind

Van de 20e eeuw vestigen veel kunstenaars zich in

ZOgenaamde kunstenaa「Sdorpen. Ergens op het

Piatteiand waar zij het eenvoudige′ ruStige boe「en-

leven en het onbedorven landschap in de vrije na-

tuur kunnen schiide「en.
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Excursie naar het Coda museum

in Apeldoorn

De deeiname aan deze excu「sie was groter dan we

OVerhetalgemeen gewend zijn. Deze kee「bestond

de groep deelnemers uit 13 personen. PRIMA!!

Op donde「dagmiddag 31 mei verzameIde een g「oep

Zich bij hetstatio両n Brummen. Wevertrokken daar

Om 14.00 u. met twee auto’s naar Apeldoo「n. De

「est van het gezeischap t「offen we bij het museum.

We bezochten daa「 de Keramiek Triennale　2018.

Deze tentoonste冊ng werd ge†nitieerd door de Ne-

de「Iandse Vakg「oep Keramisten (NKV).

Deze ke「amiekmanifestatie is een te「ugke「end

evenement, Men wiI zo ,niet aIieen de ke「amiek

P「OmOten maarOOk laten zien wat de mogelijkheden

Van kiei zijn.

Dus wij konden hier in ApeIdoom de veelzijdigheid

OP ke「amiek gebied ontdekken en bovendien het

buitenIand bewonde「en.

Inde「daad, geWOne SChaal寄es, PO寄es of komme寄es

Waren niet te zien. E「 stond een zee「 ve「schiliend

aanbod op de sokkels. Men (de kunstenaar) is echt

instaat om zeer verschi=end en vaa「dig met h6t

mate「iaaI kiei om te gaan.

Het is moeiiijk te besch「ijven wat e「 aliemaaI te

bewonde「en was maa「 dat het zee「 dive「S WaS ,

Staat boven kijf. Kijk maar naa「 de foto’s die Jim



Kunstk「ing K「ant

Kunst in de haI

Inde halvan hetgemeentehuis in Brummen aan de

EngeIenburge「Iaan 31 in B「ummen is tot en metjuIi

een expositie te zien van AnaiieS Ma巾n en Robbert

BuYS.

De inspiratie van An〔両es Ma「tin Ke「amiek is geba-

Seerd op een spontane inval, een herinnering of

a=edaags moment. Intu†tief probeert ze in kIei uit-

d「ukking te geVen aan Wat haa「 beweegt. Ze iaat

Zich g「aag verrassen, Daa「om houdt zij bewust

ruimte voor het onve「wachte in vrijwei訓e fases die

VOO「afgaan aan de totstandkoming van een kunst-

Werk∴

Meestai stooktAnaIies ’「aku’. Een stooktechniek met

ZaagSei en hout, die in combinatie met onde「 ande-

re rookverrassende c「aque16 en kieureffecten geeft.

Maa「 OOk doo「 het geb「uik van oxides en gekIeu「d

S=b worden onve「moede effecten be「eikt,

Zie ook: WWW,anaiiesmartin.ni

Workshops

Zijn er leden die een workshop wi‖en geven aan

beIangste=enden?

Ofzijn er leden dIe een WOrkshop of les van een

kunstenaa「 w=Ien voIgen waa「voo「 een miminaaI

aantal deeinemers ve「eist is?

Laat het weten, met Z’n a用en kunnen we van eI-

kaar ieren en krijgen we veeI voor elkaa「 om te

O「ganise「en !



Kunstkring Krant

Wie doet mee?
Tijdens de kunstmarkt(Pinkste「weekend) in Brum-

men, heb ik sneI een 「Ondje gemaakt langs de

k「amen. Ik was veeI te vroeg. De markt was nog

niet open en men was nog bezig met het inrichten

Van de k「amen.

Viak bij de kerk zag ik schilderijtjes in een kraam

dIe me erg aanSPraken. Ik heb van schilderen geen

Ve「Stand maa「 ik dacht dat die schilde「ij句es ge-

maakt waren door met inkt of aquarelverf op een

natte onde「g「ond te werken. De maakster had niet

VeeI tljd om met mij te p「aten. Ze was te d「uk met

in「ichten. Ech vraag mocht ik ste=en. Ik heb ge-

∨「aagd ofze workshops gaf. Nee was haar antwoo「d

en weI, Omdat haa「we「k「uimte te kIein was om met

票黒岩詰罷書墨書詰豊富Agenda
VOOr een 「uimte , dan w=de ze met alIe =efde een Eenove「Zichtjevandeactiviteitende komendetijd:

WO「kshop komen geven,　　　　　　　　　　　　　1-7　　Kijkje in de Keuken bij Wouter Ton

Ik heb haarkaa巾e meegenomen: Caria Stamsnij-　20-7　HighTea bij Ans van B「eda

der. GoogIe eens op haa「 naam en aIs je denkt, 4-8　　Opening Goede DoeI

ZOiets is wel wat voor mij reageer dan zodat we dit PAX Kinde「hulp in de We「eldwinkeI Eerbeek

kunnen organiseren. Stuur een berich寄e naar 12-8　KijkjeindeKeuken bijI「enevanderHorst

jacqueline.looijen@gmaiI.com　　　　　　　　　　　　27&28-9　Open Ateiierweekend

Co看ofon

Sec「eta「iaat: Harde「wijke「weg 21, 6957 AB Laag Soe「en, info@kunstk「ing-brummen.nl www,kunsト

k「ingb「ummen.nl

Jim van Iterson voo「zitte「 en webmaste「　vite「son@box.nI

Ans van Breda penningmeeste「　　　　　　b「edaa寄e@hotma=●com

Irene van der Horst sec「eta「iaat iyevdhorstbakker@on=ne.ni

Ana‖es Marting excursieS anaIieSmartin@gmai上COm

Jacque=ne Looijen PR, Kunstkringk「ant jacqueiine,iooijen@gma正com

Bankrekening: NL55RABO Oll15 34 127 t.n.v. Kunstk「ing B「ummen e.0.

Lidmaatschap Ioopt van januari t/m december per kaienderjaar. Opzeggen geschiedt minimaaI een

maand voo「 het volgende kalenderjaar.


