SANDRA DE HAAS
Keramiek

16
Tasmanstraat 151
smdehaas@ziggo.nl

Waarom zou een schilderij alleen op
een doek gemaakt moeten worden?
Waarom niet op gebruiksvoorwerpen?

Ik begin zonder vooropgezet
plan en zo ontstaan er een
aantal series.
Soms laat ik mij leiden door
Ik beschilder keramiek, schalen
de ritmiek, soms vind ik de
vooral. Het gaat er dan niet om dat
vormen op zich belangrijk,
mijn schildering zich aanpast aan de soms kan het beeld ook iets
vorm van de schaal. Het is geen deco- realistisch voorstellen.
ratie. Na mijn opleiding aan de
Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten ben ik gaan samenwerken
met een pottenbakker.

INGRID BERGER

CATHERINE PINEAU

Tekenen en schilderen

Keramiek sculpturen

19

20

Obrechtstraat 68

Koningin Emmakade 37

ingrid_berger@hotmail.com

pineau@exto.nl

www.ingridberger.nl

www.pineau.exto.nl

In mijn werk ben ik voortdurend op zoek
naar structuur en overeenkomsten die niet
altijd voor de hand liggen. Op deze manier
hoop ik meer grip te krijgen op de wereld
om mij heen. Dit resulteert in tekeningen
en schilderijen die vaak in serie worden
gemaakt. Soms worden deze alleen als
zodanig gepresenteerd maar vaker ook als
individueel werk.
De materialen, die ik gebruik, worden
gekozen om hun specifieke eigenschappen,
die de kracht van elk werk moet versterken. Gruizig houtskool voor een
grafisch beeld, pastel of kleurpotlood voor
een zachter, meer nostalgisch karakter.

Gevoelens, herinneringen en ervaringen uit andere landen vertaald in
vrouwenfiguren, potsculpturen en
vaasvormen. Keramiek als zoektocht.

PATRICIA ELSAKKERS

LOES WITTEMAN

Beeldhouwen

Schilderen

17

18

Obrechtstraat 4

Prins Hendrikstraat 73

info@patricia-art.nl

loes@loesniko.nl

art.nl

www.patricia-art.nl

www.loesniko.nl

Hout en klei houden voor mij een
prettige tegenstelling in. De warmte
van hout is totaal anders dan de kilte
van klei. De manier waarop er met
deze materialen wordt gewerkt is precies omgekeerd. Toch hebben ze ook
iets gemeenschappeljks: beide zijn direkt afkomstig van onze aarde.
De vormen zijn drie-dimensionaal en
weerspiegelen menselijke emoties en
relaties, in de breedste betekenis.

Soms is het er 1, maar meestal zijn
het er 2, die in elkaar draaien en/of
versmelten met elkaar. Soms zijn ze
aan elkaar vast gegroeid, maar
ze kunnen ook van elkaar los zijn
geraakt.Door de combinatie van beide
materialen wordt de eigenheid van
elk deel extra benadrukt

Sinds een kleine twee jaar schilder ik
en met veel plezier.

RINEKE KOP

Rineke Kop werkt met acrylverf, laag
over laag en in mixed media.
Haar stijl is lyrisch-abstract te noemen. Een grote collectie van klein
werk wordt voor een gereduceerd
bedrag aangeboden. Mogelijkheid tot
oriëntatie en inschrijving voor de cursus acrylschilderen en/of mixed media
(beginners en gevorderden). In januari 2011ontving zij de ArtibrakGalerieprijs. U kunt zich opgeven voor
een schildercursus of een speciale
combicursus waar schildertechnieken
worden gecombineerd met digitale
technieken.

Schilderen is mijn venster op de
wereld.

NIETS IS AF EN ALLES IS KWETSBAAR

Schilderen

21
van Merlenstraat 67a
info@rinekekop.nl
www.rinekekop.nl
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OBJECTEN & FOTOGRAFIE

BLANKA DE BRUYNE
schilderen

23
Copernicusstraat 106
blankadebruyne@gmail.com
www.blankadebruyne.com

LEIDY VAN LEEUWEN
Tekenen/schilderen

25
Stephensonstraat 82
sterkeleeuw@planet.nl
www.leidyvanleeuwen.nl

De mens en de menselijke emotie staan
centraal in haar werk, hierbij gaat het
niet om de weergave van de werkelijkheid maar de emotie en de wereld
achter deze zichtbare werkelijkheid.
Ze schildert portretten, vaak geïnspireerd op beelden uit de media die ze
uit elkaar haalt en vertaalt. Het zijn
decomposities die bestaande beelden
terugbrengen en omvormen tot een
geheel van kleuren en deeltjes.
Expressief kleurgebruik en dynamische
vormen zijn hiervoor kenmerkend.

Ieder mens krijgt vroeg of laat in het
leven te maken met dood en verlies.
We ontkomen er niet aan om deze onvolmaaktheid van het bestaan onder
ogen zien en ons te verzoenen met
dit lot. Verlies, verdriet, verlangen en
de eenzaamheid die daaruit
voortvloeit, is wat me bezighoudt in
de kunst. Ik hoop met mijn kunst
troost te brengen

CORA BEIJERSBERGEN

CLEMENS ZALM

Portretten

Mixed Media

24

22
van Merlenstraat 67a

Beeklaan 366

info@clemenszalm.nl

corabeijersbergen@hotmail.com

www.clemenszalm.nl

www.corabeijersbergen.nl
Cora Beijersbergen van Henegouwen is
docent beeldende kunst aan de volksuniversiteit B&C in Voorschoten en is
werkzaam als beeldend kunstenaar.
Zij schildert portretten in opdracht,
maar maakt ook vrij werk. Hierbij
staat de mens centraal. De jaarlijkse
uitstap met een aantal collega’s naar
Texel om aldaar het landschap vast te
leggen is een welkome afwisseling op
het portretschilderen.
Cora is lid van de HKK en van Pulchri.

Opleiding Vrije Academie, Den Haag
KABK Den Haag

www.personalvisuals.nl

FRANKA WOLKE
Monumentaal

26
Stephensonstraat 82

Ik ben hier op aarde en draag, zoals
ieder ander, sterrestof in me mee.
Een verwijzing naar de verbondenheid
met het heelal, met alles om me heen,
hoe nietig of onbetekenend ook.
De ogenschijnlijk onbetekenende
dingen dragen ertoe bij hoe ik mijn
wereld weergeef.

frankawolke@xs4all.nl

Papier

27
Weimarstraat 56
info@markdeweijer.nl
www.markdeweijer.nl

Whispering wall is een initiatief van Mark de Weijer en
Annechien Deurloo. Whispering wall is ontstaan vanuit de
behoefte om het atelier van Mark de Weijer meer zichtbaar en
beter bereikbaar te maken. De praktijk van het atelier wordt
gecombineerd met het tonen en verkopen van werk uit het
atelier en dat van andere vormgevers en kunstenaars.
Al het werk is gemaakt van of met papier en is gerelateerd aan
het interieur. Whispering wall staat voor een betrokken en
oprecht standpunt ten aanzien van de plek van het ambacht en
de schoonheid van het materiaal papier. Papier dat wordt ingezet in ontwerpen en werken van hoge kwaliteit en met een
sterke eigen identiteit.

FOTOGRAFIE, BEELDHOUWEN,
KERAMIEK EN GLAS

28 kunstenaars in Duinoord en omgeving

OPEN ATELIERS

op zaterdag 2 en
zondag 3 juni 2012
12:00-17:00 uur
VEEL NIEUWE DEELNEMERS, WERK DIRECT TE KOOP BIJ DE KUNSTENAARS

WWW.MARKDEWEIJER.NL

MARK DE WEIJER

Clemens Zalm laat objecten zien met als
centraal gegeven “de zee” en de combinatie van fotografie met allerlei andersoortige materialen zoals hout, metaal
en schuimrubber. Er is ook werk in
opdracht te zien: groepsportretten /
personalvisuals.
U kunt zich opgeven voor een digitale
fotobewerkingscursus of een speciale
combicursus waar schildertechnieken
worden gecombineerd met digitale technieken.”Niets is af en alles is kwetsbaar”

GEMENGDE TECHNIEK,

LILY PRIESTER

28
Weimarstraat 58
lilys@planet.nl
www.lilys.nl

Lily Priester werkt in LILYS, een expositieruimte in de Weimarstraat 58 waar
regelmatig exposities worden georganiseerd. LILYS ondersteunt goede
(kinder)doelen en is eveneens een
werkplaats voor cursussen, elke woensdagavond bijvoorbeeld is iedereen
welkom voor “breipraten” met meegebracht handwerk.
Lily Priester werkt graag met en in
verzamelingen:
REMIX, RECYCLE, REPLAY, REPEAT

www.kunstproeveninduinoord.nl
of mail naar info@patricia-art.nl

WWW.FIJNEKUNST.NL

PAULINE VAN MUNSTER
Tekenen/schilderen

2
Galvanistraat 77
aan@paulinevanmunster.nl
8

www.paulinevanmunster.nl
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Berkstraat 2
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info@martineknoppert.nl

BUIDELS

NICKY KONINGS
Keramiek

6
Ieplaan 79
nickykonings@tiscali.nl
www.nickykonings.nl

26

25

MIEKE KETTLER
23
20

7
Morsestraat 24

TRUUS GROEN
Mijn nieuwe werk gaat over water
lucht en licht.
Het fragiele van de natuur en vooral
de overweldigende schoonheid.
Dit afgebeelde werk laat een collage
zien in combinatie met gedrukt werk.
Het formaat is 70:70cm.

Het gaat bij mijn werk vooral om
lijnen en ritmes. De natuur is steeds
een bron van inspiratie. Trefwoorden:
schilderen; grafiek; tekenen;
fotografie; houtpanelen; papier;
linnen; textiel; pigment; zaden;
bomen; series; fotografieproject

8
Danckertstraat 33

Beeldhouwen

1

beeldende kunst in de

Laan van Meerdervoort 231

ateliers van 28 kunstenaars

www.ykeprinsbeelden.nl

yjprins@ziggo.nl

Yke Prins werkt in brons en hout. In
haar galerie aan huis is haar werk in
een permanente opstelling te zien.
In haar werk heeft zij een abstracte
vormentaal ontwikkeld. ‘Scherzo’ kan
gezien worden als visuele muziek. Andere werken gaan over de spanningen
in de relatie tussen de mens en de
natuur. U kunt dit jaar een klein
bronzen beeldje ontvangen als u haar
micromecenas wordt voor 200 euro.
Als micromecenas zal zij u meenemen
in de praktijk van het beeldhouwen
en bijzondere locaties bezoeken waar
beelden de hoofdrol spelen. Kom voor
informatie naar Galerie Yke Prins
Beelden en kijk op www.micromecenaat.nl.

9
melchiorvandansik@kpnmail.nl
www.dora-urai.com

OVERZICHTSTENTOONSTELLING

YKE PRINS

Meubels / objecten / collages

Banstraat 9

www.truusgroen.nl

Het keramische werk van Nicky
Konings heeft verschillende culturen
als bron van inspiratie. De sferen en
kleuren van de nomaden in Nepal,
Tibet, India en Mongolie boeien haar
grenzeloos. Unieke objecten ontstaan
door de klei als stof te bewerken en in
de gewenste vorm te "draperen"; klei
lijkt textiel. De karakteristieke kleurcombinaties op haar objecten zijn
rood, turkoois en een subtiel gebruik
van goud of zilver. Puur, sober & rijk.
Haar werk bevindt zich bij diverse galeries en prive-collecties.

NOMADISCHE TAFELTJES

MELCHIOR VAN DANSIK

Schilderen/fotografie/
gemengde technieken

truus@truusgroen.nl

www.miekekettler.nl

belangstellenden.

In 2011 kwam haar boek
“GLASBEWERKEN” uit.

www.martineknoppert.nl

Wanneer je met André van Lier over
zijn kunst en zijn andere bezigheden,
zoals het ontwerpen van meubelen,
praat, verwijst hij naar het gebeuren
rond het Bauhaus in de periode rond
1920-1933 in Duitsland.
In het Bauhaus wilde men het oude
verstarde verschil in opleiding in de
kunst, kunstnijverheid en de architectuur doorbreken.

info@miekekettler.nl

die open staan voor

www.fijnekunst.nl

Martine Knoppert maakt glasobjecten
door met glasplaten in een oven te
werken.

Voltastraat 34 (2e verdieping)

WWW.TRUUSGROEN.NL

28

Laat je verrassen door

fijnekunst@me.com

4

www.andrevanlier.com

27

creativiteit die daar leeft.

Groot Hertoginnelaan 270

Glasobjecten

info@andrevanlier.com

Mixed media

Ontdek Duinoord en de

3

MARTINE KNOPPERT
Heleen van Heuvel werkt onder de naam
‘fijne kunst’. Zij maakt illustraties en
vrij werk, waarbij zij gebruik maakt van
acrylverf en collage. De hond is vaak
het onderwerp: Vlekkenhondjes, Paper
Dogs, honden van piepschuim en het
leuke alfabet boekje “Het alfabet van de
Hond Spier”. Opleiding: KABK Den Haag
en Central Saint Martins College of Art
and Design Londen

VORM–EN–TAAL

ANDRE VAN LIER

19

Beeldhouwen

24

Illustreren/schilderen

17
13

14

HELEEN VAN HEUVEL

Taal en beeldtaal openbaren zich in
verschillende vormen en kleuren. De
schrijftaal wordt vaak verstaan met
ons weten, de beeldtaal met ons voelen.
In zowel mijn schrijven als mijn tekenen ligt het accent op het licht en de
schoonheid van de dingen.
Ik beschrijf een momentopname, een
emotie, doe verslag van een inzicht of
een flits van een gedachte; in zowel
taal als beeld.
Vrijwel iedere tekening of schilderij
bevat een paar geschreven woorden,
sommigen zelfs een gedicht.
Ik ben Pauline van Munster. Ik schrijf
boeken, verhalen, teken en schilder
en geef les in Schrijven over je Leven
in het Schrijfatelier dat zich op hetzelfde adres bevindt als mijn schilders
atelier.

De Ndebele tafeltjes die de vormgever
Melchior van Dansik in eigen beheer
produceert zijn elegant, eigenzinnig,
verbazingwekkend sterk en stevig.
Het beeld van een afrikaanse vrouw.
Naast zijn werk tonen we ook
briefkaarten en collages gemaakt door
Dora Urai, Joosje vd Bergh en Mine
Stemkens, beelden en schilderijen van
Isabelle Bruyninckx en sieraden van
Jacomijn van der Donk.

WWW.MARITMAES.NL

JOOP POLDER
Schilderen

10
Sweelinkplein 25
jooppolder@kpnmail.nl
www.jooppolder.net

Joop Polder heeft zijn bekendheid
te danken aan de stadsgezichten,
die een verdroomde wereld tonen,
vol warmte en veiligheid. Deze stadsgezichten zijn onstaan uit fantasie,
maar geven toch de illusie dat het
Hollandse steden zijn. De duinen en
de zee, die altijd ergens aanwezig
zijn, tonen Joop Polder’s Haagse
achtergrond. Trams komen regelmatig in zijn werk voor en geven zijn
schilderijen een klein surrealitisch
element.

MARIT MAES

De tekeningen bevinden zich tussen
de tastbare en ontastbare ruimte. Ik
ben geïnteresseerd in het verbeelden
van de fysieke wereld overlappend
met de onzichtbare wereld van
gedachten. Ik vind het een interessant gegeven dat we de ene wereld
(de gedachtenwereld) niet kunnen
zien en dat deze wel tot de dagelijkse
realiteit behoort. In mijn tekeningen
kan ik deze ruimtes samenbrengen.
De tekeningen die zo ontstaan geven
een completer beeld van de wereld in
en om mij heen. In mijn werk speel ik
met de vorm in verhouding tot het
vormeloze. Het vormeloze kan een
gedachte zijn of de leegte, het onbekende.

Tekenen

11
Sweelinkplein 39
info@maritmaes.nl
www.maritmaes.nl

Ontvangst op eerste verdieping.
Elk half uur een rondleiding.

LOEK BOS
Beeldhouwen/schilderen

12
2de Schuytstraat 212
info@loekbos.nl
www.loekbos.nl

Op dit adres is ook een overzichtstentoonstelling te zien
met het werk van alle deelnemende kunstenaars

Loek Bos is een meester in het figuratief trefzeker uitbeelden van personen in hun dagelijkse bezigheden.
Van jurist tot danser, van directeur
tot tuinman, badend of musicerend;
bijna altijd met een humoristische
knipoog. Soms horen ook dieren tot
zijn repertoire.
In zijn grote beelden treft men
dezelfde trefzekerheid aan als in het
klein plastiek: zoals Toon Hermans in
Sittard, Paul van Vliet in theater
Pepijn, het standbeeld van “Aadsjuh”
Mansveld, voor het ADO stadion in
Den Haag, componist Cornelis Dopper
in Stadskanaal.
In harmonie met zijn ruimtelijk werk
toont Loek Bos ons ook in zijn
schilderijen zijn voorliefde voor
mensen in relatie tot hun geënsceneerde omgeving.

WWW.HEDWIGSMULDERS.NL

Raadpleeg voor de meest actuele informatie onze website:

http://www.kunstproeveninduinoord.nl
Deze uitgave kwam tot stand door de bijdragen van:

cultureel festival
‘Rondom Sweelinck’ 2012

Fonds 1818 / Prins Bernhard Cultuurfonds / Van den Akker Makelaars /
Stichting Vrienden van het Sweelinckplein

CAROLE SWARTHOF
Beeldhouwen

13
Sweelinckplein 49 (beneden)
carole.swarthof@wolmail.nl
www.caroleswarthof.nl

Carole Swarthof heeft de Vrije Academie in Den Haag gevolgd en zich daar
toegelegd op ruimtelijke vormgeving.
In steen, vooral albast, werkt Carole
abstract. Haar beelden kenmerken
zich door sierlijke gebogen lijnen. In
haar werk brengt ze emoties, gevoelens en ervaringen tot uitdrukking.
In klei maakt ze figuratieve vrouwenfiguren, die (deels) geglazuurd zijn.

HEDWIG SMULDERS
Beelden en tekeningen

14
Sweelinkplein 42
hedwigsmulders@planet.nl
www.hedwigsmulders.nl

Mijn inspiratiebronnen zijn mens en
natuur. Bomen, water, het spel van
licht en schaduw, de diverse structuren en prachtige kleuren boeien
mij en vertaal ik in mijn kunstwerken.

ALLEEN OP ZONDAG
OPEN

TRUDIE WALS
Schilderen, illustratie, grafische
technieken

15
Conradkade 99-woonark
6atelier@gmail.com
.

Opleiding: Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten.
Ik maak etsen en houtsneden in combinatie met fotografie en gemengde
technieken.
De houtsnedes worden op Oosters
papier gedrukt, dit vormt door zijn
gescheurde randen een specifiek
beeld.
Het subtiele lijnenspel geeft het werk
een verrassend en verstild beeld.

