NB: De kunstwerken met de nummers 2, 9 en 30 zijn vervallen.
Drukwerk: Grafia Multimedia, Pijnacker
Vormgeving: Leo Leeflang Ontwerpen, Den Haag
Met dank aan:
Alle kunstenaars die een werk hebben geschonken aan het Reizend Miniatuur Museum.
Pink Steenvoorden van Einstein Design voor het meedenken en maken van de kasten en toebehoren.
Florence Expertisecentrum Mariahoeve voor het organiseren van de opening. De Gemeente Den Haag die
het project een subsidie toekent. Het bestuur van Art & Jazz.

Een reizende tentoonstelling van kleine kunstwerken

De werkgroep Reizend MiniatuurMuseum:
Els van Asten, Geraldine Draaisma-Olsen, Aad van Duyneveldt, Patty van der Ende en Henneke van der Spek
RMM@artandjazz.nl

Reizend Miniatuur Museum
Dorine Kleinloog

Colofon
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Ellen Kleijn

Dorine Kleinloog fotografeert een detail
uit de werkelijkheid en maakt er op de
computer iets anders van. Zo ontstaan
foto's die qua kleur en vorm harmoniëren, maar tegelijkertijd een nieuwe spanning oproepen. Dit werkje is uit de serie
“Spelen met Glas in Lood”.

Wandelend langs de vloedlijn, zie ik
mooie schelpen schitteren en veranderen
in kunstwerkjes door, licht, zon, zand, zeewier of een veer, aangespoeld touw etc. Ik
verwerk dit tot sieraden en “schilderijen“
en probeer het gevoel te vangen wat het
mij geeft, tijdens het wandelen.

www.haagsespiegels.nl
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Nora van Klingeren

Sophia van Koersveld
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Mojgan Lalizadeh

Water
In mijn werk zoek ik altijd verbindingen,
tussen mens en natuur, die ik met lijnen
laat zien. In dit kunstwerk heb ik wol lijnen gemaakt, blauw als de zee, rood als
het leven. Een mens is afhankelijk van de
natuur, zoals het water.

www.findingmyart.nl

Dylan de kat van de buren
Sophia van Koersveld maakt semifiguratieve werken. Rood, geel en het ontbreken
van de kleur groen domineren haar werk.
Complementaire kleurcontrasten versterken de zeggingskracht nog extra. Het
kleurgebruik en het tref- zekere lijnenspel
doet de expressie van de kunstwerken afspatten. www.sophiavankoersveld.nl
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Annelies Koeleman

Lopend door het bos. Zie ik de bomen
Lopend door het bos.
Zijn de bomen als lijnen
Lopend door het bos
Wiegen de lijnen heen en weer
Lopend door het bos
Vormen de lijnen een weefsel
Een weldadig weefsel voor het hoofd.
www.noravanklingeren.nl

De IJscomannen
Is een vervolg op de Familie Boogie Woogie: een speels onderzoek naar familieverbanden, gezien door de ogen van een
kind. Materiaal: gevouwen papier.

48

Gryts Lootsma

44

Hubertine Langemeijer

mmojgan@hotmail.com

Corien Lievens

Corien maakt al jaren mozaïeken.
Ik maak vrouwen torso's en grotere
kunstwerken. Dit is een miniatuur museum, dus heb ik een “mini” torso gemaakt. Ik geef workshops in mijn kleurige
atelier in Den Haag.

www.annelieskoeleman.nl

Hubertine fotografeert sinds 1983. Ze fotografeert het dagelijkse leven, dingen
die haar opvallen en die ze mooi vindt.
Haar inspiratie haalt ze uit de natuur en
het stedelijke landschap. Niet geënsceneerd maar geholpen door het toeval
maakt ze verrassende foto´s.
www.kunstpost.nl/kunstenaar/
hubertine-langemeijer
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Margreeth Kortekaas

Elsbeth Morra

www.uniekmozaiek.nl

Wil van Nierop

Waakse
Dit etsje geeft mijn denken weer over
kunst en natuur. In “Waakse” - Fries voor
groei en ontwikkeling - gaat het om gebruik van natuurlijk groen, hergebruik en
duurzaam omgaan met grondstoffen. Ik
laat lelijke plekken begroeien met groene
klimop, mos en kamperfoelie.
www.grytslootsma.com

Reaching out for the cosmic
Klein werk in aquarel en gouache. Het
toont het pogen om afstand te nemen
van de kosmos, waar wij deel vanuit
maken. Door onze plek, onze zorgen en
emoties vanuit een groter perspectief te
zien ontstaat er afstand en mentale
ruimte.
www.margreethkortekaas.com

Tegen de stroom op III
Mijn schilderijen zijn intuïtief, kleurrijk en
grotendeels abstract en een mix van acryl
verf en gemengde technieken en materialen en soms teksten. Mijn doeken nodigen uit om aangeraakt te worden. Deze
interactie tussen toeschouwer en kunstwerk vormt een belangrijk onderdeel in
mijn werk. www.elsbethmorra.com

Als vrijwilliger bij een verzorgingshuis
ben ik een paar jaar geleden naar een
struisvogelboerderij geweest, waar ik
mooie foto’s maakte van struisvogels en
een emoepaartje. Aan de hand van deze
foto's heb ik deze aquarel gemaakt.
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Yvonne Meulman

Het schilderen van poezen komt voort uit
mijn liefde voor deze dieren. Ik vind het
spannend ze te schilderen op plaatsen
waar je normaal geen kater of poes zal
zien, of met een hoed of ander hoofddeksel. Als u ernaar kijkt, oordeel niet, maar
kijk en geniet.

Tjarda Moret

Jeanette Olyhoek

wvnierop@casema.nl

Marianne den Otter

Jeanette Olyhoek schildert landschappen,
maakt structuurschilderijen met zand,
gips, acryl of olieverf op doek en schildert
portretten in olieverf .
Daarnaast is zij beeldhouwer in steen en
boetseert zij o.a. portretten in klei, die in
brons kunnen worden gegoten.

www.yvonnemeulman.nl

Benvenuto
Gemengde techniek/Krantenpapier/
Paneel. In mijn werk staat dikwijls “de
mens” met zijn domen, strijd of zoektocht
centraal. Ieder mens heeft een diep verlangen om 'gezien te worden'.Ervaren dat
de ander, naar jou, gekeken en geluisterd
heeft. Zelfs hetgeen je niet gezegd hebt,
heeft gehoord... www.dokado.com

www.sebasart.nl

Introvert/Extravert
De samenwerking, nemen en geven
maakt beeldhouwen voor mij iedere keer
weer bijzonder.
Uiting geven aan dat wat in je leeft in de
vorm van oeroude steen. Ook al is beeld
niet groot, het is de zeggenkracht die zo
belangrijk is.
www.mariannedenotter.nl
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Annet Peet

Gita Pranoto

Will Snijders-Twilt

Henneke van der Spek

Portretten maken van mens en dier doe ik
graag. Bij de vrouwenopvang geef ik
schilder- en tekenlessen. Tevens exposeer
ik regelmatig in de galerie, die met het
atelier verbonden is. Ook in bibliotheken,
kerk, buurthuizen, en verzorgingshuizen.
In het atelier kan ik uiting geven aan
beeldhouwen, boetseren, tekenen en
schilderen. annetpeet@gmail.com

Gemis
Gita Pranoto volgde haar opleiding aan
het voormalige Art Training Institute in
Melbourne. Zij experimenteerde met verschillende technieken, stijlen en materialen om te komen tot haar portretten in
houtskool. Mensen boeien haar, net als
het wonder dat kan ontstaan door houtskool en papier. www.gitapronoto.nl

Ontluikend
Will werkt graag met meerdere materialen en technieken, zoals bijvoorbeeld de
techniek haken. Zij maakt objecten geïnspireerd op de natuur. Haar unieke sieraden zijn gemaakt van fragiel haak-/
edelsmeed werk met daarin bijvoorbeeld:
zoetwaterparels of edelstenen.
Will is autodidact. www.atelierwillt.nl

De Buit is Binnen
Ik werk graag met verschillende materialen. Scheveningen is mijn startpunt geweest voor deze miniatuur installatie.
Denk ik aan Scheveningen dan denk ik:
VIS, ZEEVISSEN, VIS VANGEN, VIS ETEN
en VIS KIJKEN.
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Anneke Roeleveld

Fragment: brons op marmer;
Mijn jongenskopje kwam in stukken en
brokken uit de oven. Tussen de scherven
ontdekte ik dit fragment. In feite geeft
het de essentie weer van wat ik heb willen verbeelden - en ik liet het gieten in
brons.

Renée van Rongen

Marleen Toebosch

www.hennekevanderspek.nl

Annemiek Treep

Not a Tie
Gebruikte materialen: karton-acrylverf.
Het is ingelijst. Afmetingen 20 x 25 cm.

IJspalet
Van bevroren water heb ik een foto genomen en daar een schilderijtje van gemaakt!

www.anneke.roeleveld.taal.nl

Godin van de schaapherders
Viltwerk in de serie godinnetjes: schapenwol, moerbeibast en karton. Renée van
Rongen volgde de Lerarenopleiding tekenen en textiele werkvormen. Kenmerken
van haar werk zijn een combinatie van
ambacht en experiment. Inspiratiebronnen zijn de natuur en de mens.
www.reneevanrongen.nl

toebosch2@gmail.com

annmiektreep@hotmail.com
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Marjan Waaijer

The tragedy of the World
Marjan schildert abstract en figuratief, diverse technieken met acrylverf.
De compositie is veelal kleurig en krachtig. Elders diverse malen geëxposeerd.

Yvonne Wacht

Mary-Anne Wiertz

Yun Xie

Het spelen met kleuren vond ik fascinerend toen ik een cursus intuïtief schilderen volgde. Nadat ik in Frankrijk een quilt
tentoonstelling had bezocht, ben ik gaan
'schilderen' met stof. Ik kies zeer zorgvuldig de kleuren uit, waarbij de overgangen
het belangrijkste zijn.

www.kunstenaarsinhet
statenkwartier.nl

Opspattende golf
Mijn passie betreft alles wat met de kust
te maken heeft, zee, strand, havens, vuurtorens. In mijn figuratieve en abstracte
schilderijen lopen werkelijkheid en fantasie soms door elkaar. Deze foto is een hele
sterke uitvergroting van een “gewone”
golf voor de kust van Scheveningen.
www.yvonnewacht.com

ma.wiertz@hetnet.nl

Schevenings vrouwtje
Yun Xie maakt beelden van keramiek en
schildert met olieverf/acryl. De inspiratie
voor haar kunstwerken komt voort uit
herinneringen uit China. Exposities o.a. in
Parijs, A’dam en R’dam en tijdens de Nationale Kunstdagen Ahoy 2015 behoorde
zij tot een van de meest gewaardeerde
kunstenaars. http://yunxie-art.com
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Joyce Weber

Dit werkje gaat over herinnering. Joyce
maakt voornamelijk monoprints en collages. Vaak gaat haar werk over sferen en
herinneringen. Dit werkje laat zo’n herinnering zien. Welke herinnering komt
boven, bij het zien van het werkje van
Joyce, bij u?
www.kunstenaarsinhets
tatenkwartier.nl

Joke van der Wiel

Het is meer en meer een fascinerende
uitdaging geworden om materialen niet
op de meest voor de hand liggende manier te gebruiken. Spelend en experimenterend groeit een vorm. Zo ontstaan
driedimensionale constructieve objecten,
te karakteriseren als ruimtelijke tekeningen. Inspiratie: natuurlijke en architectonische objecten. www.jokevanderwiel.nl

Vera Zegerman

131104
Contact is het sleutelwoord in het werk
van Vera Zegerman. De inspiratie komt
meestal vanuit organische, natuurlijke
vormen. De kleurrijke details vormen onderdeel van haar beeldtaal. Verder schildert zij landschapsschilderijen, vanuit
een fascinatie voor het ingrijpen van de
mens op de natuur. www.zegerman.nl

Anneke Zwolsman

Droedel
Je kan als het ware boetseren met wolvezels. Natmaken met warm water en zeep
en dan wrijven, rollen, kneden. De wol
gaat steeds verder krimpen tot een hecht
vilt. Wat ontstaat is altijd weer
een verrassing. Tijdloos vilt!
www.viltflexplek.nl
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Voorwoord
Negen jaar geleden werd Els van Asten gevraagd een kunstwerkje te maken voor een miniatuur
museum in het Dr. Sarphatihuis in Amsterdam. Het idee van een miniatuur museum sprak Els erg
aan. Maar waarom zou zo’n museum jarenlang op dezelfde plek moeten staan, een tournee langs
diverse verpleeg- en verzorgingshuizen, zou dat niet mogelijk zijn? Dan bereik je een veel groter
publiek. Een publiek dat moeilijk of niet in staat is om zelf naar een museum te gaan. Een Reizend

Els van Asten

“Zeekant”
Bij mijn bijna dagelijkse wandeling langs
de zeekant ontgaat mij weinig van de details. Met mijn blik op scherp leg ik veel
vast met de camera. Zo ook dit stukje zee,
dat mij doet denken aan kant. Mijn voetafdruk en die van het vogelpootje maken
het beeld voor mij compleet.
www.elsvanasten.com
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Juliette van Bavel

Puurheid, licht en beweging zijn de uitgangspunten in het werk van Juliette van
Bavel. Het sculptuur: 'Elegant Aluminium'
tilt haar abstracte fotografie op tot een
nieuwe dimensie met unieke, krachtige
abstracte vormen. Het gebruik van het
plaatmateriaal, wat zij persoonlijk bewerkt, geeft diepgang aan de afbeeldingen. www.kunstenares.eu

Miniatuur Museum dat moest er komen! Zij legde haar plannen voor aan het bestuur van
Stichting Art and Jazz. Het bestuur was enthousiast. Er werd een werkgroep gevormd en na veel
vergaderen en de nodige inspanningen, was het resultaat na bijna een jaar daar.
Het Reizend Miniatuur Museum is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de gemeente
Den Haag, de maker van de kasten, Einstein Design en vooral niet te vergeten de 70 Kunstenaars

4

Nicolette Bénard

5

Marianne van den Berg

uit Den Haag en omgeving, die belangeloos een kunstwerkje afstonden voor dit mooie doel.
De Reis van het miniatuurmuseum begint op 27 januari 2017 in Expertisecentrum Mariahoeve.
Wij hopen dat heel veel bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen hiervan zullen gaan
genieten en wellicht nog inspiratie opdoen.
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Jacintha Beveren

Jacintha is fotograaf en experimenteert
met film. Zij is sinds twee jaar bezig met
fusionfoto’s, samengestelde beelden uit
zelfgemaakte foto’s. Dit werk is een collage van verschillende poses van een
jonge Embera indiaan. Zijn gezicht verandert van jongensachtig guitig in bravoure
mannelijk: Express to impress.
www.castora.nl
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Chris Boss

7

Mary Bezembinder

Parel
Jij bent als een parel zo prachtig en puur
Zorgzaam, liefdevol en sociaal:
je bent er altijd als iemand je nodig heeft.
Je bent voor mij echt een juweel, een
parel.

Moorkop
Techniek: Eitempera.
Jaar: 2016

www.nicolini.nl

www.mariannevandenberg.nl
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Marjolein Burbank

12

Jutta Clarke

Vrouwelijke bewustheid, intimiteit en vitaliteit zijn kenmerkende thema’s. In mijn
beeldend werk is de synergie tussen
steen, hout, hard en zacht in deze ‘vrouwenlandschappen’ terug te vinden. Na de
Vrije Academie, werk ik als kunstenaar.
Mijn passie ligt bij het maken van sculpturen van steen, hout en het schilderen
met olieverf. www.marybezembinder.nl

Creating new surfaces
Ik maak beelden van textiel: sculpturaal,
plat, stapeling, uitstulping, transparantie
en volume. Zo ontstaat gelaagdheid.
Dichtbij gezien krijgt het beeld een
toegevoegde betekenis.
Teksten zijn mijn inspiratie.

Klaar
There is a crack in everything, that's how
the light gets in. (Anthem by L. Cohen)

marjoleinburbank.weebly.com

jutta.clarke@gmail.com
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Gerrie Brust Bijmolt

Annette Clay

Theo Damsteegt

c.boss2@kpnplanet.nl

“1943”
Al meer dan een jaar maak ik bijna uitsluitend werk rond het thema Vluchtelingen.
Voor deze collage heb ik een originele foto
ter ere van de geboorte van prinses Margriet in 1943 in Canada gebruikt, die in
bezet Nederland illegaal werd verspreid.
Ook de Oranjes waren vluchtelingen!
www.gerriebrustbijmolt.nl

Gevleugelde dromen
Het maken van miniatuur sculpturen is
ontstaan vanuit mijn achtergrond. Een
technische opleiding goudsmeden en het
maken van maquettes voor architecten.
Een sfeer of een gevoel komt tot uitdrukking, soms kleurrijk, soms verhalend of
poëtisch. Dit werkje komt uit de serie
'Pressure'. www.annetteclay.nl

Banden is een linosnede gedrukt in de
schuifdruk-techniek. De basisvorm wordt
meermaals gedrukt op één stuk papier,
maar tussen de drukgangen in wordt de
vorm verschoven en opnieuw ingeïnkt
met een andere kleur.
“Banden” is in 2015 geëxposeerd in het
Manhattan Graphics Center, in New York.
www.theodamsteegt.com
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Chris Boss, lid van Kunstenaars op
Scheveningen. Aquarel is altijd zijn
passie geweest. Hij ziet het als een uitdaging om zichzelf telkens te verbeteren,
maar doet het vooral voor zijn plezier.

Wiebe Dekker

Albert Jan Dekking

Geraldine Draaisma-Olsen

Inge Duin

Roldiertje
Als jongere werd ik geinspireerd door
Escher. Veel later wilde ik het roldiertje 3
dimensionaal uitvoeren. Mijn roldiertje
kan alleen vooruit? Het maakt niet uit..
Een idee uit“ Alice in Wonderland” en het
antwoord dat ‘Cheshire Kat’ gaf op de
vraag “welke kant moet ik op?”
wiebedekker@versatel.nl

LAMPEDUSA
Dit eiland is synoniem geworden voor aanspoelende bootvluchtelingen uit Syrie en
Afrika. Toen ik mijn beeld neerlegde op het
strand bij Wassenaar en het fotografeerde,
ging, net zo als aan de kust van Lampedusa, het strandleven gewoon door zonder
aandacht voor mijn aangespoelde reus.
dekki011@planet.nl

Vaas afbeelding Kooiker
Sinds 2006 ben ik bezig met Keramiek,
opleidingen en cursussen gevolgd o.a. in
het buitenland. Ik werd gegrepen door
de diversiteit van het werken met klei en
ben gaan toeleggen op het handvormen.
Het is tastbaar. Keer op keer een nieuwe
uitdaging.
www. geraldineolsen.blogspot.nl

Blijdschap
techniek: textiel collage
materialen: doek linnen/katoen/textiel
verf/verschillende garens
katoen en zijde/
polyester vlies.
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Sandra Didden

Irene van der Does de Bye

Sandra heeft sinds 2004 een reizend poppentheater waarvoor ze haar eigen poppen en attributen maakt. Gaandeweg is
ze tassen, beelden en maskers gaan creëren en geeft zij workshops.
Zij laat zich door het materiaal inspireren,
vaak textiel. Vorm en functie ontstaan
gaandeweg.
www.spruitatelier.nl

Irene werkt sinds 1999 met glas. Het liefst
maakt zij schalen en objecten voor binnen
en buiten. In deze vogel is blauwe verf gebruikt die bellen maakt tussen de lagen
glas. Irene maakt eigen werk en voert opdrachten uit. Daarnaast geeft zij cursussen
op alle niveaus.
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Joke Elzinga

Frank Durand

www.ingeduin.nl

A. v. Duyneveldt

www.vetrocolorito.com

Ricciolo Ruim 20 jaar ben ik bezig met
het beeldhouwen in steen. Sinds 2007
heb ik de Beeldhouwwerkplaats waar ik
werkplekken aanbiedt met gebruik van
gereedschap om zelfstandig of onder begeleiding te beeldhouwen. Al enkele
jaren beheers ik ook het letter hakken.
Dit ambacht raakt in de vergetelheid.
www.debeeldhouwwerkplaats.nl

Glasdruppels
Glas is een veelzijdig en complex materiaal.
Het kan licht weerkaatsen en tegelijkertijd
doorlaten, helder zijn en opaak. Glas fascineert al door de eeuwen heen. De kleuren
verrassen iedere keer opnieuw. Dit (ovengesmolten) object geeft alle kleuren van de
regenboog weer en behoudt voor altijd zijn
glans. www.tiffanyenwarmglas.nl
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Patty van der Ende

Ginny Goedkoop

Angeline Gude

Zeewater
Ik schilder en teken al jaren de zee, bewegend water en kustlandschappen. Schetsen ontstaan aan zee; in woorden, foto’s,
tekeningen en kleuronderzoek. Deze worden later in het atelier uitgewerkt tot
persoonlijke registraties van de weidse
zee en het overgangsgebied van zee en
land. www.jokeelzinga.nl

De Margriet
Patty is een creatieve allesdoener die zich
sinds 2004 verdiept in het maken van
mozaïeken. Zij maakt gebruik van diverse
technieken en materialen. Het liefst
maakt zij grote glasmozaïeken, maar voor
dit doel maakte zij met plezier een uitzondering De Margriet.
www.endofdullart.nl

Railsz
Een etsje uit een serie van drie, die ik gemaakt heb. Een experiment, eerst de ets
afgedrukt dan met kleur gezocht naar
een mooie combinatie, Hier uitgewerkt
met aquarelverf. Andere in de serie zijn
ingekleurd met een enkele kleur of afgedrukt in een andere kleur dan zwart.
ginnygoedkoop@gmail.com

Little Treasure
U kijkt naar een heel klein stukje “Geluk”,
dat is voor iedereen om te delen. Dit
schilderijtje draagt de naam: Little Treasure (kleine schat). Voor iedereen heeft
geluk een andere invulling, voor mij betekent het, dat ik uiting mag geven aan een
kunstvorm, namelijk schilderen.
www.gevoelontmoetkleur.nl
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Joke Feitsma

Joep Fransen

Ineke van Haalen

Thea Heikens

Verwondering en nieuwsgierigheid zijn
drijfveren in mijn werk. Op het eerste gezicht onopvallende verschijnselen of
voorwerpen fascineren mij; ik speel
ermee, experimenteer en haal dingen uit
hun context; zo geef ik er een nieuwe betekenis aan. Spiegeling, kleur, reflectie en
beweging boeien mij. Hoe kan ik ze vangen in beelden? www.jokewf.nl

Penser de toi
Mijn werk gaat bijna altijd over mensen,
zoals ik ze zie met hun emoties. Ze boeien,
verbazen, inspireren mij. Soms transformeren ze tot wonderlijke wezens met hun
eigen verhaal. Oude culturen, rituelen en
herinneringen bepalen het beeld dat ook
mijn eigen gevoel van dat moment weerspiegelt. www.joepfransen.nl

Specifieke sferen en gesteldheid in de natuur, stilleven en interieur, vormen een
bron van een voortdurende zoektocht.
Aquarellen en olieverven zijn hiervan tussentijdse uitkomsten. Sfeer en karakter
van het onderwerp vertel ik in sterk gelaagde taal van licht en donker.
www.inekevanhaalen.nl

Mijn inspiratiebron is de vrouwelijke
vorm in haar veelzijdigheid.
De ene keer maak ik haar ingetogen de
andere keer uitbundig en/of vrolijk, afhankelijk van mijn stemming. Meestal
werk ik in keramiek, maar soms ook in
ander materiaal als steen, stof, bouwstaal
en cementafgietsels.
theikens@ziggo.nl
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Arthur Hoekstra

Als U boeken een 2e kans wilt geven, kunnen wij er voor U een uniek geschenk van
maken. Als U zelf de kunst van het boekenvouwen zou willen ondervinden, kunnen wij U daarbij adviseren en
begeleiden in de mogelijkheden.

Erik van ’t Hoff

Dolf Hulst

Corine de Jager

Journalist embedded
Bij het beluisteren van het dagelijkse
nieuws zie ik regelmatig een beeld bij een
bericht. Ik fabriceer er een tastbaar object
van. Geen prent dus, maar een beeld, en
dat is steeds vaker een ‘’spotbeeld’’, gemaakt van hout, plastic of metaal.’’

Houvast
Corine de Jager schildert meestal met
acrylverf op papier. Soms gebruik ik
softpastel.
Mijn stijl is naïef en expressionistisch.
Soms abstract, soms figuratief zoals dit
kleine werkje met als titel "houvast".

www.boekenvouwen.com

Beestjes
De salamander geeft een feest,
want hij is gisteren jarig geweest.
Ze mogen allemaal komen spelen.
Niemand hoeft zich te vervelen.
Badderen in het warme bad, ze spetteren
elkaar kleddernat! Het is daar dolle pret.
En om zeven uur gaat iedereen naar bed.
info@hoffwerkateliers.nl

rlbhulst@hetnet.nl

www.corine-de-jager-levenskunst.nl
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Flory Hofland

Het formaat van mijn werk is in de regel
heel wat groter en ik vind het dan ook
een uitdaging om eens iets in miniatuur
weer te geven. Met dit werkje lever ik dan
ook graag een bijdrage aan “Het reizend
miniatuur museum”.
kunstopscheveningen.nl/kops-kunstenaars/tekenen-en-schilderen/40-floryhofland

Corrie Huguenin

Corrie Huguenin houdt van de Natuur,
Mensen, Licht en maakt: Kleurrijke,
verstilde schilderijen om bij weg te
dromen. Waar de kijker, afhankelijk van
zijn stemming, steeds weer andere
dingen in kan zien.

www.corriehuguenin.nl

Pieter Kaltner

‘T is weer voorbij die mooie zomer………….
Gevolgd door een prachtig winterlandschap.

akaltner@hotmail.com

Carla de Kievid

In het begin van deze eeuw begon ik met
schilderen van kommen.
Ik zie de kom als de bron van het leven,
omdat je eruit kan eten en drinken, wat
de mens de energie en inspiratie geeft
om te doen wat nodig is.

www.carladekievid.nl

