
 

U     I     T     N      O      D      I     G      I      N     G       
        

Beste kunstliefhebber, 

 

Hierbij wil ik u uitnodigen voor een voorjaars Event op:  

Zondag 16 maart 2014 van 11.00 tot 18.00 uur  

in het historische Landhuis  

De Klinze in Oudkerk / Aldtsjerk  ca.10 km. ten oosten van Leeuwarden               
Aldtsjerk is de Friese benaming voor Oudkerk; hierop uw navigatie instellen   

Van Sminiaweg 32-36   

 

In het authentieke en sfeervolle interieur van dit landhuis                                
presenteer ik enkele recente monumentale schilderijen,                   
die deel uitmaken van een serie voor een tentoonstelling                     
in januari  2015 in Amsterdam.  

 

De achtergrond op deze schilderijen wordt gevormd door delen uit      
beroemde wandtapijten. Op de voorgrond staat een hedendaagse              
figuur die een bepaalde emotie verbeeldt. De schilderijen verwijzen              
naar betekenisvolle verhalen uit de geschiedenis in samenhang met                 
actuele gebeurtenissen. Deze versmelting van heden en verleden                     
een verhalend realisme in gedetailleerde stijl van olieverf op linnen. 

 

Ik hoop u in Landhuis De Klinze te kunnen begroeten! 

 

 

PS   Voor meer informatie:  

 In het maartnummer van het tijdschrift ‘Lourens’ kunt u meer lezen over mij en het Event  
 In het aprilnummer van het kunsttijdschrift ‘Palet’ staat over mij een uitgebreid artikel  

 

U  I  T  N  O  D  I  G  I  N  G         
      

 

Beste kunstliefhebber, 

 

Bij deze wil ik u uitnodigen voor een voorjaarsevent op:  

zondag 16 maart 2014  / van 11.00 tot 18.00 uur  

in het prachtige historische landhuis  

De Klinze in Oudkerk / Aldtsjerk  ( Friese benaming voor Oudkerk) 

Van Sminiaweg 32-36                                                                                                                                

(ca.10 km. ten noordoosten van Leeuwarden. Uw navigatie instellen op Aldtsjerk)  

 

In het authentieke en sfeervolle interieur van dit landhuis presenteer                     
ik o.a. enkele recente schilderijen, die deel uitmaken van een serie         
die ik schilder voor een tentoonstelling in Amsterdam in januari 2015.  

In deze serie heb ik op de achtergrond voor het eerst een persiflage geschilderd 
van beroemde wandtapijten. De tapijten verwijzen naar betekenisvolle verhalen 
uit vervlogen tijden die mij sterk interesseren.                          
De schilderijen tonen een verhalend realisme dat samenhangt met de 
geportretteerde op de voorgrond, die een hedendaagse morele gebeurtenis 
vertegenwoordigd.  

Ik hoop u in Oudkerk te begroeten. 

           
PS   Voor meer informatie:  

 In het maart nummer van “Lourens”  kunt u meer over mij en het event lezen 
 In het april/mei nummer van het kunsttijdschrift “Palet” staat een uitgebreid artikel over mij  

 


