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Beste vrienden van Keramiek Atelier Blaricum,
Met Atelierroute Blaricum voor de deur (28 en 29 september a.s.) leek het mij een goed moment voor de
tweede nieuwsbrief van dit jaar.
De afgelopen maanden lag mijn focus iets minder dan normaal op de keramiek. Zowel ons woonhuis als het
atelier zijn deze zomer namelijk verhuisd. Voor wie naar de Atelierroute komt: niet meer naar het inmiddels
bekende adres aan de William Singerweg maar naar de tuin van Polweg 3 in Blaricum. Voor wie eerder geweest
is: direct tegenover de plek waar altijd de theeschenkerij was. Deze is overigens dit jaar op een andere plek,
namelijk aan de Eemnesserweg 15.
Mijn atelier is verhuisd naar (voormalig) Revalidatiecentrum de Trappenberg in Huizen, dat nu in delen wordt
verhuurd aan kunstenaars en andere kleine ondernemers.
Zoals de meesten van jullie weten plaats ik geregeld berichten over mijn keramiek op Facebook en Instagram.
Als aanvulling hierop (en voor degenen die geen gebruik maken van social media) deze nieuwsbrief. Leuk als
jullie een keer komen kijken op één van mijn exposities; ik vertel graag over mijn werk.

Vooruitblik - 2019
Atelierroute Blaricum
(28/29 september)
Het expositieseizoen sluit ik
ook dit jaar af in eigen dorp met
de Atelierroute. Het is de 15e
aflevering van deze kunstroute
en voor mij de 8e keer dat ik
deelneem.
Dit jaar dus op mijn nieuwe adres:
Polweg 3!

Masterclass dieren boetseren

Workshop ‘Spelen met zand en klei’

(oktober)

(november)

In oktober neem ik deel aan de jaarlijkse masterclass

Eind november geef ik een weekend workshop

bij Carien van Dongen in Waspik. Dit jaar verdiepen

bij atelier Kleistad in Amersfoort. Ik laat hierbij

we ons in het boetseren van dieren volgens de

zien hoe je gebruik maakt van de verschillende

methode Nick Mackman (GB). Natuurlijk ga ik

eigenschappen van zand. De workshop zit al vol, leuk

proberen onze lieve oude hond Luna in klei te

voor mij en de organisatie. Bij veel belangstelling

vereeuwigen.

komt er mogelijk een herhaling in het voorjaar.

Verhuizing
Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe atelier weer volledig operationeel te hebben en me weer volop in de klei te
storten. Eerst nog heel veel dozen uitpakken en kasten in elkaar zetten!

Terugblik - 2019
Galerie Lida Dijkstra, Bergen
(vanaf januari)
Sinds begin januari staan een aantal
objecten van mijn hand in deze
prachtige galerie. De galerie wordt het
hele jaar goed bezocht, zeker ook door
toeristen.

Overzichtsexpositie SKNH
(maart)
30 keramisten exposeerden begin
maart in de Ondernemers-Centrale
in Tuitjenhorn. Mij was een plek
direct bij de ingang toegewezen,
waar mijn werk goed uitkwam.

Noordkopkunst
(maart t/m mei)
Mijn werk bleef daarna nog een tijdje in NoordHolland voor de groepsexpositie Noordkopkunst.
De tweede keer dat deze expositie op deze plek
is gehouden. Ik heb daar eind april ook een korte
workshop ‘Spelen met zand en klei’ gegeven. Er
was veel belangstelling voor de workshop en het
was een hele leuke middag.

‘De Onafhankelijken’ Amsterdam in Loods 6 (mei)
In mei was ik gast van Claudia de Vos bij de jaarlijkse expositie van deze gerenommeerde en oude
kunstenaarsvereniging (sedert 1912!). Het thema was ‘Contrast’ en vond plaats in Loods 6 in Amsterdam.
Wij waren beiden erg tevreden over onze gezamenlijke presentatie.

Kunstparade Heiloo (juni)
Eind juni deed ik mee aan de Kunstparade. Ik exposeerde mijn werk in de interieurs van de meubelinrichter
Rozing. Ik was toen al volop aan het verhuizen zodat ik zelf niet in de gelegenheid was om van de expositie en
positieve reacties te genieten.
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