E xpositie 2021

Midden-Drenthe

23 januari t/m 28 Maart 2021,
elke zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur

Beeldende kunst ma ak t vrij

De Stichting KC4D-Midden-Drenthe organiseert dit jaar i.v.m. COVID-19-crisis dit jaar geen kunstroute, maar
een expositie op één vast adres, in het gebouw de Aventurijn, Elzenlaan 10, Smilde, entree Beukenlaan.
De u vertrouwde kunstenaars, nieuwe kunstenaars en autodidacten tonen hier hun kunst. In totaal kunt u kunst
bewonderen van 23 kunstenaars uit de gemeente Midden-Drenthe.
In een aparte ruimte zijn unieke kunstwerken die door de kunstenaars gemaakt zijn met als thema ‘Vrijheid van
Expressie’ te bewonderen. Dit project werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Midden-Drenthe.
Deze unieke kunstwerken, samen met een overzichtsboekje waarin deze werken staan afgebeeld,
worden verloot onder de bezoekers van de tentoonstelling in de Aventurijn.
Eén van de kunstwerken wordt aan de gemeente geschonken. Deze verloting zal op 28 maart 2021 plaatsvinden.
Een aantal van de deelnemende kunstenaars zal tijdens de openingsdagen een workshop of een andere activiteit
die in het verlengde van de expositie ligt, aanbieden. Belangstellenden kunnen zelf actief deelnemen of kennis
nemen van achtergrondinformatie in de vorm van een lezing of presentatie. Aanmelding hiervoor is vereist. Het
complete programma en andere gegevens worden op onze website gepubliceerd. Houd het in de gaten dus!
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM om uw bezoek aan de expositie veilig en verantwoord te laten verlopen.
Dat betekent dat er een maximum gesteld is aan het aantal mensen in het gebouw, het voordeel is dat u meer
ruimte heeft om rond te kijken. U moet uw bezoek aan de expositie wel vooraf aanmelden.
Alle informatie hierover vindt u op de website van de KC4D (www.kunstcultuur4daagse.nl).
Zie ook onze Facebook-pagina: Kunst en Cultuur 4daagse Midden Drenthe.

Peter van Zwol

Anne-Marie Magielse

Greet Verschoor

Typografie en geometrie zijn mijn inspiratiebronnen. Ik voel ik me het meest thuis
in duidelijke strakke vormen en probeer
dat zo ver mogelijk door te voeren. Contrasten in kleurgebruik en lijnvoering zijn
belangrijk omdat het doorgaans heldere
composities oplevert.

Viltkunst

Er hangen abstracte schilderijen.
Inspiratie ontstaat tijdens het schilderen! Ik
maak gebruik van allerlei materialen en/
of tegellijm.

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

Annie Buist
Tekeningen, schilderijen, fotografie.
Inspiratiebron: Reflectie.

Zandhamel 31, 9403 XP Assen
06-47974911
www.anbuist.nl

Adje Martens
Ik ben fan van Jugendstildeco.
Maak wandtotems van leer en beelden
van vele materialen.
Het sprookje in mijn hoofd gaat door.

Kievitstraat 14, 7938 PH Nieuw Balinge
06-18151441
www.adjemartens.info

Dorpsstraat 6, 9441 PD Orvelte
06-52696115
amagielse@hotmail.com

Betty Simonides
In mijn werk bestudeer ik de materialiteit
van verf en de relatie van verf/materiaal
tot een drager.
De interactie met de ruimte is hier een essentieel onderdeel van.

Elzenlaan 10, 9422 ES Smilde
www.bettysimonides.com
simonides39@zonnet.nl
06-17739475

René Kaiser
Keramische verhalen, voor binnen en voor
buiten.

Seringenstraat 1, 9421 SJ Bovensmilde
06-29132452

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

Gerard Molenaar
Sinds 1970 maak ik, in mijn atelier aan
huis, functionele keramiek. Elk stuk is artistiek uniek en wordt voorzien van een zelf
ontwikkeld glazuur. Ontwerp en glazuur
worden zorgvuldig op elkaar afgestemd.

Krommaat 16, 9431 MA Westerbork
gamolenaar@hotmail.com
0593-370607

Herman van de Poll
Ik ben bezig met een grove structuur
techniek waarbij de prioriteit niet langer
ligt bij de strakke lijnen. Wel blijft uiterste
nauwkeurigheid noodzakelijk. Ik gebruik
hiervoor potloodlijnen en afplaktape.

06-51035010
h.vd.poll@hetnet.nl
www.herman.exto.nl
www.artolive.nl/kunst/1278-herman-van-de-poll
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Peter Bes

Co Raatjes-Dijkstra

Ina Zeewuster-Wesseling

Ik ben autodidact beeldhouwer. Ik maak
semi-abstracte beelden, hoofdzakelijk
van glas en steen, maar ook van hout en
metaal.

Ze werkt veel in aquarel. Vooral in de oosterse inkt en aquareltechniek Sumi-e vindt
ze uitdaging. Bij deze techniek draait
het om eenvoud, directe weergave, vaak
zonder achtergrond.

Beeldhouwen is mijn passie. Een steen
kan me inspireren en door het hakken,
raspen en polijsten ga ik een proces in
waarbij ik geheel opga in de wisselwerking van materiaal en mijn ideeën.

Lootenstraat 5, 9423 RL Hoogersmilde
peterbes@home.nl
www.glastro.com

Brunstingerveld 14a, 9411 VJ Beilen
0593-526137

Helma van de Water

Hannie van der Gijp
Mijn werk bestaat uit een serie mono
types, gecombineerd met sjabloondruk en
collage met als onderwerp achtereenvolgens: ‘bewegende mens’, ‘opgesloten en
verlangend in coronatijd’ en ‘boomtekeningen’.

Anneke Verstegen

KERAMIEK HW
06-44318270
helmasmilde@hotmail.com
www.keramiekhw.nl

Seringenstraat 1, 9421 SJ Bovensmilde
06-25510725
Instagram: hanniegijp51

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

Beeldende
kunst
maakt vrij

Voor deze tentoonstelling maakte ik een
werk voor buiten. Titel: ‘Diepe zucht’,
materiaal: ijzer en vervilte wol.
De bezoekers kunnen deel worden van het
beeld en er een fotomoment van maken.

Veldhuizenweg 7, 9423 TB Hoogersmilde
06-25042215
annekeverstegen1@gmail.com
www.annekeverstegen.nl en facebook

Janneke Boer
Jannie Slingerland
Autodidact beeldhouwster.
Ik ben al jaren bezig om beelden te
maken in klei en in brons. Grote inspiratiebron is mijn bijzondere dochter.

In mijn werk probeer ik uit te beelden wat
dementie is. Hoop ik emoties, begrip, en
herkenning op te roepen om te komen tot
een gesprek.

Bezoek na telefonische afspraak
Brinkstraat 69, 9401 HZ Assen
06-13500630
robkoedijk@kpnmail.nl

Wiebe F. Bosma
Schilderijen, tekeningen en aquarellen van
landschappen en modellen.
“De natuur in al zijn facetten, landschap
en detail, blijft een onuitputtelijke bron van
inspiratie.”

Kraaiheide 15, 9421 NE Bovensmilde
0592-413436
wimabo@t-mobilethuis.nl
www.atelierwiebefbosma.nl

Jos de Vink
Steampunk hot air engines.
Ontwerper en bouwer van technische
kinetische kunstobjecten die aangedreven
worden door heteluchtmachines.

Kalmoes 3, 9411 CP Beilen
0593-542664
www.slingerlandbeelden.nl

Roelanda Bonder
‘Gewoonroelanda’ keramiekatelier
Handgevormd en gedraaid werk.

Hoofdweg 94a, 9422 AL Smilde
06-46014679
www.gewoonroelanda.nl

Meta Geerts
Sinds 2005 werk ik met wol. Ik verwerk
wol tot vilt. Zo ontstaan sjaals, sieraden,
kragen en jasjes. Vanaf 2010 maak ik
abstracter en groter werk. Weef- en vlechtwerk van vilt, betonijzer en koperdraad.

Kleine Veenbes 12, 9421 NJ Bovensmilde
Jannekeboerluth@hotmail.com
www.jannekeboer.nl

Joan Bruggink
Bronzen beelden, schilderijen en tekeningen in pastel. Portretten of beelden in
opdracht. Werkt graag met transparantie,
oneindigheid en evenwicht.

‘De passie en de pomoloog’
Veenhoopsweg 61, 9422 AD Smilde
0592-413564
bruggink@xs4all.nl
www.joan-bruggink.nl

Kijk ook
op onze website.

De Kunst- en Cultuur4daagse
wordt mede mogelijk gemaakt door
Gemeente Midden-Drenthe
Provincie Drenthe en
T.D.S. Schoonmaakservice - Smilde.

0592-414355 / 06-12813655
jos@devink.net
www.youtube.com/mdevink

Beukenlaan 17, 9321 GP Peize
050-5033927
metageerts@kpnmail.nl
www.metageerts.nl

Bestuur KC4D:
Henk Jan Huiting (06-42346371),
Pieter van de Water (06-21989002),
Joan Bruggink (0592-413564)
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