
 

NIEUWSBRIEF 
 
 17 sept. 2022  
        

________________________________________________________________________ 
  

Beste kunstliefhebber de nieuwe expositie heeft de titel :Menagerie 

 
Datum: 18, 25 september, 2, 16, 23, 30 oktober en 6 november 2022. 
Open: zondagmiddag 13.00 - 16.00 uur, Kerk aan Zee, Kerkpad 2, Muiderberg. 
 
Op bovengenoemde data toont Kerk aan Zee een bonte verzameling van dieren in twee- en 
drie- dimensionale kunst.  27 Docenten en oud-docenten van de Artis Ateliers geven in 
schilderijen, foto’s, etsen, tekeningen en 3-dimensionaal werk hun persoonlijke kijk op het 
dier, thema van deze expositie. Hoe verrassend en uiteenlopend deze ook is, ingetogen of 
uitbundig laten allen zien hoe de liefde voor dier en natuur hen na aan het hart ligt.  
 
Opgericht in 1987 in Artis, begon Artis Ateliers met teken-, schilder- en boetseerlessen aan 
kinderen en volwassenen, aanvankelijk met vier groepen in de week.  
Anno 2022 is dit aantal fiks uitgegroeid, 31 groepen (500 deelnemers!) bezoeken wekelijks 
de dierentuin, schetsen de dieren, lettend op eigenschappen en gedragingen. Daarna wordt 
dit alles uitgebeeld in schilderij of boetseerwerk.  
Beeldend kunstenaars van Artis Ateliers begeleiden deze groepen, vijftien bevlogen 
docenten, op één van de mooiste plekken van Amsterdam. 
 
Wessel Broekhuis zal de expositie openen op zondag 18 september om 14.00 uu.  Hij is als 
kind bij de Artis Ateliers begonnen, als historicus afgestudeerd op de geschiedenis van Artis 
en andere dierentuinen. Nu is hij rondleider in Artis en medewerker bij het Groote Museum.  
Hij maakt de cirkel rond. 
 
Zodra bekend is wanneer, zal in de volgende nieuwsbrief de datum vermeld worden, waarop 
op één van de komende zondagmiddagen een gratis workshop tekenen, schilderen of 
boetseren gegeven zal worden. 
 

Deelnemende kunstenaars: 
Sybila Baumann-van der Hart - Luca van Boeckel - Beatrijs van Deursen - Emma van 
Drongelen – Marjolein Endert - Nel Groot – Ellen Klijzing - Nynke Kuipers - Nanna Lahn - 
Anna Lambert - Jacqueline Lamme - Mirjam Mieras - Charlotte Mouwens – Claar 
Nieuwenhuijs - Jasmijn de Nood – Ingrid Pasmans - Elsbeth Pluimers - Loïs Richard - Iris 
Rijsman - Judith Rooijers - Carmen Schabracq - Anne Terlunen - Lisouk Thörig-van de Pol - 
Babette Voets - Lotte Voets - Sandra de Weijze - Noek Zwaan 



 
 

  
 

 

Emma van Drongelen 

Subcutaneous XI 2022 

Potlood en fineliner op papier 

(boekpapier uit medische encyclopedie uit 1890) 

24 x 34 cm (ingelijst) 

  

Carmen Schabracq 
Wolf in schaapskleren 2021/’22 
Acryl op doek en getufte lijst van wol & overige 

garen 

50 x 40 cm 

                       
 
 
 

 
 


