Atelierroute 2019

Midden-Drenthe

2/3 en 9/10 november - 11.00 tot 17.00 uur

Verrijking door keuze

De Stichting Kunst- en Cultuur4daagse Midden-Drenthe organiseert de open atelierroute 2019, met de u
vertrouwde kunstenaars, nieuwe kunstenaars en twee autodidacten die dit jaar te gast zijn. U kunt genieten van
een diversiteit aan kunstwerken en hun makers. Totaal 20 kunstenaars uit Midden-Drenthe tonen hun werken
in 11 ateliers en een overzichtsexpositie in de Aventurijn in Smilde. De ateliers en Aventurijn zijn geopend
van 11.00 tot 17.00 uur. De opzet van de route 2019 is een verrijking voor het publiek, de kunstenaars en de
gemeente Midden-Drenthe. Aan u de keuze!

Opening 1 november in de Aventurijn in Smilde om 20.00 uur

De atelierroute wordt geopend door de heer D. Bouwman, wethouder van de gemeente Midden-Drenthe. Vanaf
20.00 uur bent u van harte welkom in het gebouw de Aventurijn in Smilde, waar ook de overzichtsexpositie
te zien is. Adres: Elzenlaan 10, Smilde, entree Beukenlaan.

1 Deze kunstenaars exposeren

gezamenlijk bij Joan Bruggink
Veenhoopsweg 61, 9422 AD Smilde

Joan Bruggink
Bronzen beelden, schilderijen en
tekeningen in pastel, portretten of beelden
in opdracht.
Een zoektocht naar transparantie,
oneindigheid en evenwicht

‘Dirk van der Meulen, hij is niet meer’
0592-413564
bruggink@xs4all.nl
www.joan-bruggink.nl

Wiebe F. Bosma
Schilderijen, tekeningen en aquarellen van
landschappen en modellen.

4 Henk Renting

2 Harm de Noord
Mijn werk is abstract met als
inspiratiebron het landschap.
Het vullen van het beeldvlak is gelijk aan
het inrichten van een landschap.
Ook werk in metaal, hout, beton, mozaiek
en papier.
Tevens geef ik les in tekenen en
schilderen.

Schilder van stillevens, trompe-l’oeils en
portret in olieverf in een realistische stijl.

Hogebrinksweg 1, 9442 PP Elp
0593-566938
annechiendenoord@hotmail.com
www.harmdenoord.nl

0593-562861 / 06-44160960
h.renting@kpnmail.nl

Te bezichtigen in ‘De Schenkerij’,
Schoolstraat 2a in Orvelte

5 Ina Zeewuster-Wesseling
Beeldhouwen is mijn pasie
Mijn motto: Niet bang zijn om dingen
te doen, je krijgt soms verrassende
resultaten.

3 Peter van Zwol
Ik laat een doorsnede van mijn
veelkleurige werk zien in de vorm
van installaties, objecten, schilderijen,
tekeningen en grafisch werk.

“De natuur in al zijn facetten, landschap
en detail, is een onuitputtelijke bron van
inspiratie.”

0592-413436
wimabo@t-mobilethuis.nl
www.atelierwiebefbosma.nl

Jos de Vink

Hoogeveenseweg 1
9431 AZ Westerbork
06-17852029
zwolpje@gmail.nl

De Hofkamp 4, 9415 PZ Hijken
06-10404579
ina@inazeewuster.nl
www.inazeewuster.nl

Hier vindt u de ateliers en de kunstenaars.

Steampunk hot air engines.
Ontwerper en bouwer van technische
kinetische kunstobjecten die aangedreven
worden door heteluchtmachines
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0592-414355 / 0612813655
jos@devink.net
www.youtube.com/mdevink

w w w.kunstcultuur4daagse.nl
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10 Deze kunstenaars

Aventurijn, Elzenlaan 10, 9422 JS Smilde

Greet Verschoor

Rob Koedijk

Er hangen abstracte schilderijen.
Hierbij maak ik gebruik van materialen
die een reliëf laten zien.

De drang om te schilderen is ontstaan
door de behoefte om het interieur van
de woning en leefomgeving vanuit het
minimalisme meer kleur en beleving te
geven.
De inspiratie vindt hij in de architectuur
van o.a. Mies van der Rohe, Corbusier en
de schilderwerken van Gerriet Postma.

06-13643852
gverschoor@ziggo.nl
Facebook: Fardu Art

06-13500630
robkoedijk@kpnmail.nl

Betty Simonides
Helma van de Water
Ik gebruik de van oudsher ambachtelijke
manier van het draaien waarna het object
wordt gedecoreerd met geometrische
lijnvoering en vlakken.

KERAMIEK HW
06-44318270
helmasmilde@hotmail.com
www.keramiekhw.nl
Bezichtiging na telefonische afspraak

7 Eva Lukkenaer
Pottenbakkerij de Vuurplaats
Winkel met steengoed (1265°C), veelal
gedraaid maar ook geboetseerd werk in
serie of unica.
Alle glazuren zijn zelf ontwikkeld.

exposeren gezamenlijk bij
Anneke Verstegen
Veldhuizenweg 7
9423 TB Hoogersmilde
(via Bosweg aanrijden)

Anneke Verstegen
Door krachtig gebruik van materialen
kom ik tot expressief werk.
Tekeningen, schilderijen, linosnedes en
assemblages.
Portret in opdracht.

06-25042215
annekeverstegen1@gmail.com
www.annekeverstegen.nl

Het werk wordt gemaakt op basis van
een concept waarin het platte vlak een
uitgangspunt vormt.
De verf wordt middels ‘afspraken’ op
verschillende manieren op het vlak
aangebracht of hiermee geassocieerd.
In een ritme van kleur, zwart, wit
en materiaal vormen deze het palet
waarbinnen gewerkt wordt.

Rien Broekhuijsen

06-17739475
simonides39@zonnet.nl
www.bettysimonides.com

0593-552998 / 06-41299383
rienbroekhuijsen@hotmail.com
www.rienbroekhuijsen.nl

installaties, assemblages, collages
Ik laat een weerslag zien van mijn projecten: een impressie van een installatie
voor het Vestingval in Elburg, en voor de
kunstroute Open Stal in Oldeberkoop.
Daarnaast wat kleinere assemblages.

Han Bennink

Verrijking
door
keuze

Nederlandse jazzdrummer en beeldend
kunstenaar; objecten en collages van
hergebruikte alledaagse ogenschijnlijk
waardeloze objecten uit zijn directe
omgeving.
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Zandhoeklaan 11
9431 BK Westerbork
0593-562978
info@pottenbakkerijdrenthe.nl
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gezamenlijk op het adres
Seringenstraat 1,
9421 SJ Bovensmilde

hjbdrumenbeeld@gmail.com

René Kaiser

11 Gerard Molenaar

Steengoed keramiek
voor binnen en buiten

Mijn pottenbakkersatelier is een kleine,
knusse ruimte aan huis. Ik maak daar
gebruikskeramiek. Elk stuk is artistiek uniek
en wordt voorzien van zelf-samengestelde
glazuren

06-29132452
renekaiser50@gmail.com

Atelier GEMo keramiek
Krommaat 16
9431 MA Westerbork
0593-370607 / 06-38213066
gamolenaar@hotmail.com

gezamenlijk in Westerbork,
Westereind 52

Joke Koenraads

0593-332013 / 06-50515092
jokekoenraads@zonnet.nl
info@jokekoenraads.nl
www.jokekoenraads.nl

Co Raatjes-Dijkstra
Ander werk dat tentoongesteld wordt zijn
modeltekeningen, portrettekeningen en
aquarellen (diverse onderwerpen). Ook is
er een aantal pentekeningen te zien.

Hannie van der Gijp
Er zijn kartonbeelden te zien van
vrouwentorso’s, met zichtbare sporen
van de tijd. Daarnaast uitgewerkte
schetsen van modeltekeningen/
schilderingen.

Kijk ook
op onze website.

De Kunst- en Cultuur4daagse
wordt mede mogelijk gemaakt door
Gemeente Midden-Drenthe,
T.D.S. Schoonmaakservice - Smilde,
en de Nederlandse Aardolie Maatschappij.

0593-526137 / 06-31578667
jurcora@gmail.com

06-25510725
hvdgijp51@gmail.com

Bestuur KC4D:
Henk Jan Huiting, Pieter van de Water,
Joan Bruggink

w w w.kunstcultuur4daagse.nl

