Wandalin van den Abeele
Ik ben geboren op 19-11-1978. Ik kom uit een
creatieve familie ,dus van jongs af aan heb ik
altijd geknutseld. Kettingen maken, fimoklei,
origami, breien en haken, keramiek..…
Naast mijn werk als metaalrestaurator ontwerp
en haak en brei ik zelf mutsen en sjaals en
maak ik originele waxinelichthouders van
keramiek in mijn moeders atelier.
INFO: wandalin@hotmail.com

Clara Anbeek
Nadat ik nog geen lucifer kon natekenen ben ik
in 1991 begonnen met een cursus tekenen,
schilderen en kunstgeschiedenis. Ermee bezig
zijnde werd ik steeds enthousiaster en heb ik
in de loop der jaren lessen gevolgd bij een
kunstenares in het Gooi en later bij een 1ste
graads docente tekenen, schilderen en
kunstgeschiedenis.
Met alle materialen heb ik wel gewerkt van
potlood, houtskool, aquarel, acryl, pastel en
olieverf maar mijn voorkeur gaat voornamelijk
uit naar het schilderen met acryl. Het is een
fantastisch materiaal met heldere en frisse
kleuren waar ik graag gebruik van maak.
INFO: clara-anbeek@upcmail.nl

Astrid Bausch
Encaustic betekent inbranden door warmte.
10 jaar geleden heb ik kennis mogen maken met
deze eeuwenoude techniek van schilderen met
bijenwas. Het schilderen gebeurt door gekleurde
bijenwas te smelten op een speciaal ministrijkijzer
en hiermee te “strijken” op fotoachtig papier of op
geprepareerd canvas. Ook kan gebruik worden
gemaakt van een “hot-air gun” of een “hotplate”.
Als de bijenwas stolt, krijgt de schildering zijn
blijvende vorm. Door deze op te wrijven met een
zachte doek ontstaat er een mooie glans.
Naast schilderijen maak ik ook andere producten
van bijenwas, o.a. lampen, waxinelichtjes, cadeau
verpakkingen en geef ik korte cursussen en
workshops. Ik ontwikkel me nog steeds en geniet
van deze ontdekkingsreis!!!
Wanneer je meer wilt weten over deze vorm van
kunst kan je me bereiken op tel.: 06-21593860
INFO: astridbausch@hotmail.com

Lida Beukeboom
Lida Beukeboom uit Huizen is ca. 30 jaar geleden
begonnen als schilder met aquarelverf en later
overgegaan op acrylverf op doek.
Eerst vooral florale afbeeldingen, later ook dieren,
kinderafbeeldingen en meer.
Haar doeken zijn in verschillende afmetingen ook
op aanvraag thuis te bezien.
De lederen tassen komen uit Argentinië. Kleurrijke
en bijzondere prints in diverse samenstellingen.

INFO: ans.portengen@hotmail.com

Fanny van Biesen
Edelsmid Fanny van Biesen is al ruim 25 jaar
gevestigd in Hilversum.

Naast haar werk in opdracht werkt zij graag met
materialen die je niet meteen in een sieraad zou
verwachten, zoals blik, kiezelsteentjes, kurk en
papier.
In combinatie met edelmetaal krijgen deze
materialen een hele nieuwe uitstraling en zorgen
voor verrassende sieraden met een eigen sfeer.
INFO: www.koppoters.nl

Nieuw

Clown Bijouxxx Poppentheater

Stichting Clown Bijouxxx Buitenland
Clown Bijouxxx bezoekt samen met andere clowns,
kinderen en volwassenen in zeer arme landen die
in moeilijke omstandigheden leven. Wees - en
straatkinderen, kinderen met een beperking en
kinderen in ziekenhuizen hebben het hard nodig
om aandacht, humor en liefde te ontvangen.
Bijouxxx: ”ons hart groeit iedere keer een beetje
groter” na een bezoek.
Omdat dit vrijwilligers werk is, is de Stichting
constant op zoek naar sponsoren.
Help ons helpen!!!

Nieuw ook op de kunstmarkt:
Clown Bijouxxx Poppentheater:
“DE VERJAARDAG VAN DE GIRAF”.
Voorstelling voor kinderen van 4 tot 9 jaar.
(opbrengst ten bate van de Stichting)
INFO www.clownbijouxxx.nl

Ada Bijvoet
Ik ben een enthousiaste hobbybeeldhouwer sinds
2008. Ik heb kennis gemaakt met het beeldhouwen
tijdens een beeldhouwvakantie in 2008. Deze
vakantie werd door beeldhouwer Riet Blum,
georganiseerd in België.
Daarna ben ik diverse beeldhouwcursussen bij
haar gaan volgen.
Als ik een stuk steen zie val ik op de kleur en vorm
en ga dan met een niet vooropgesteld doel aan het
hakken en/of vijlen.
Ik laat me laat inspireren door vorm van de steen,
en of kleur. Ik maak altijd foto’s van de ruwe steen
tijdens het ontstaan van het beeld, zodat men kan
zien hoe het beeldhouwproces verloopt.
Ik heb met de volgende steensoorten gewerkt:
Speksteen-Albast-Serpetijn

INFO: adabijvoet@zonnet.nl

Anny den Boer
Anny den Boer en Marijke Maas, hebben elkaar
leren kennen via Groei & Bloei.
Ze werken nu samen in een kleine keramiek groep.
Ze maken allebei keramiek wat bruikbaar is in de
tuin, zoals planten schalen en kleine tuinbeelden.

INFO: marijkemaas@chello.nl

Rie Boeve
Rie is geboren 29 april 1932 in Beets N.H.
Zij studeerde na haar opleiding Gymnasium B voor
botanisch analiste.
Na haar huwelijk met Evert Boeve kreeg zij 3
zonen. 20 Jaar was zij lid van het gemeentebestuur
van Kortenhoef, Ankeveen en ‘s-Graveland.
Een cursus Chinees schilderen bracht haar op het
pad van de schilderkunst.
Bij Michiel Holtgreve leerde zij aquarelleren. Na
Michiel kwam zij terecht bij Ingrid Jansen en daar
kreeg haar werk een eigen karakter. Vier jaar
geleden is zij met olieverf gaan schilderen.
Naast Ingrid werkt zij ook bij Bertus van de Brink.
Dat verbreedt haar inzichten. Inspiratiebronnen
zijn haar reizen, de natuur en het landschap.

INFO: degoog@xs4all.nl

Marina Books
Mijn passie is boekbinden in de breedste zin van
het woord.
Ik hou van het ambacht, het creëren van een boek,
album van uniek materiaal of met een bijzondere
binding.
Ik vind het heerlijk om in opdracht te werken, om
samen iets heel moois en speciaals te maken.
In mijn atelier in Nigtevecht geef ik workshops.
Deze variëren van basis boekbinden, Japans
boekbinden tot het maken van boekjes door
middel van vouwen of met een speciale binding.
INFO: www.marinabooks.etsy.com

Martin van den Broeck
Al van jongs af ben ik aan het tekenen en
schilderen. De onderwerpen zijn meestal
landschappen en dit is door de jaren heen zo
gebleven omdat het mij blijft boeien.
Meestal teken ik ter plekken en werk het uit in
mijn atelier.
Maar het mooiste is en plein air, dit wil zeggen
veldezel mee en schilderen zoals waargenomen
wordt.
Ik laat mij dan door de natuur inspireren, een
donkere lucht boven zee of een mooie lichtval over
een dorpsgezicht is genoeg.
Als je de natuur bestudeert, kom je er achter dat
het beeld nooit hetzelfde is, het zonlicht kan in
korte tijd een landschap veranderen, een
opkomende onweersbui of de ondergaande zon
maken de momenten, die interessant zijn om te
schilderen.
Mijn werk is uitgevoerd in olieverf en pastelkrijt.
INFO: www.ateliermartin.nl

Lenie Buitendijk
Lenie Buitendijk staat samen met haar
schoondochter Ilonka van Hoogenhuizen
met een kraam schilderijen.
Natuurgetrouw, met sfeervolle kleuren.
Olieverf en acryl op doek en nu ook op
hout. Op prachtige plakken elzen, eiken en
olijfboomhout, maar ook werkjes op
steigerhout.
Ilonka zal het schilderij "Reiger" per opbod
verkopen.
Leny heeft de "Nachtwacht" op een wel
heel bijzondere manier gemaakt: dit moet u
komen bekijken!
INFO: buitendijk@scarlet.nl

Elsie le Coq
In mijn atelier ligt de wol uitgespreid , geschoren van
het schaap, gewassen, plantaardig geverfd of juist
naturel.
Dan voel ik mij zo rijk met dit materiaal , gegeven door
de natuur en denk ik “dit zou iedereen moeten zien en
voelen, dit magische proces van vilt maken”.
Ik maak mijn ontwerp, kies mijn kleuren en “schilder
met wol “ en zijdevezels, daarna komt het echte werk
en zorgt het rollen en het kneden dat de vorm te
voorschijn komt.
In de loop van de tijd is mijn eigen wijze romantische
kledinglijn ontstaan, twintiger jaren hoedjes en mijn
trouwjurken “natural wedding “.
Iedere keer weer zorgt het materiaal tezamen met
mijn verbeelding voor grote verrassingen.
Heel graag nodig ik u uit voor mijn workshop vilten
leren of vilten vervolg, zodat u zelf een dag heerlijk
aan de gang kunt met uw handen en uw creativiteit.

INFO: www.elsielecoq.nl

Marios Sister Crafts
Diana Zaalberg, eigenaresse van Marios Sister
Crafts, opgericht in augustus 2011 .

Zij werkt gepassioneerd met metaal en vervaardigt
unieke sieraden van koper, messing en aluminium.
Ook speelt de liefde voor paarden een grote rol bij
het maken van bijzondere en grappige sieraden,
gemaakt van paardenhoef spijkers!

De beginnende zilversmid is niets te gek en daarom
valt bij haar kraam ook altijd iets leuks te beleven.
Neem eens een kijkje en laat je verrassen met een
leuke workshop. Tot ziens bij de art fair!
INFO:
www.facebook.com/pages/MariosSister-Crafts

Made by Cyn
Ik ben Cynthia v.d. Peppel.
Ik maak sieraden vanuit mijn atelier in
Almere.
Ik vind het leuk u te ontmoeten op
Ankeveen Artistique.

Attie Deurlo
Ik sta samen met mijn vriendin Nel van
Groenendael achter de kraam. Zij laat hangers
zien die haar dochter maakt onder de naam
TEERHART. Prachtige collectie met diverse
onderwerpen in velerlei afbeeldingen welke ook
op bestelling gemaakt kunnen worden.
Samen zijn Nel en ik altijd aan het “knutselen”.
Nel is meestal bezig met stenen te beschilderen,
zoals de TIC-TAC-TOR! Mijn eigen passie is
creatief bezig zijn met allerlei materialen, zoals
keramiek, kurk, verf zowel aquarel als acryl.
Op dit moment ben ik nog van alles aan het
uitproberen, zodat ik me later meer kan
toeleggen op 1 materiaal, maar wie weet. Het is
voor ons de eerste keer dat we op een markt
staan en hebben er reuze zin in.
INFO: mailto:ajmdeurloo@gmail.com
www.Teerhart.com

Marieke van Dijk
Ja, waar moet ik beginnen. Als kleine meid was ik al
bezig met tekenen schilderen. Ik heb hulp gekregen
met het ontwikkelen van mijn stijl door les te
nemen bij Lily Ruizendaal en een schriftelijke cursus
tekenen te volgen bij de Nederlandse school voor
Tekenonderwijs in Groningen. Natuurlijk niet
meteen, maar na een aantal jaren, heb ik een eigen
stijl ontwikkeld met Stabilo-tone potloden in
combinatie met wat acrylverf.
Ik ben een realistisch schilder. Ik probeer, als
mensen bij mij komen schilderen, ook dat uit de
mensen te halen wat erin zit.
Veel mensen zeggen, 'ik kan niet tekenen', 'ik kan
alleen poppetjes tekenen als een kind van 6‘.
Misschien bent u ook op die leeftijd gestopt met
tekenen omdat u andere dingen deed en er geen
tijd meer was.
Ik zeg altijd het zijn truckjes... en je moet goed leren
kijken... iedereen kan tekenen en schilderen!

INFO: www.dierenschilderijenmariekevandijk.nl
www.knutselwerkplaatsmariekevandijk.nl

Hennie Dijkstra
Als kind was ik al gefascineerd door stenen. Pas veel
later in de negentiger jaren ben ik er mee gaan
werken.
Ik ben begonnen met beeldhouwen bij MK24 bij Ada
van Wonderen in Amsterdam. Hier hakte ik in
hardsteen, zoals Belgisch hardsteen, kalksteen en
marmer. Mijn inspiratie haal ik vooral uit te kijken
naar mens en dier. Door de wens fijner te kunnen
werken heb ik een tijdje met was gewerkt, maar steen
bewerken bleef mij meer boeien.
Steen is bij uitstek het materiaal voor de
beeldhouwer. Het is bruut, primitief en aards
materiaal en juist daarom een grote uitdaging voor
mij om het te verwerken tot een beeld.
De laatste jaren heb ik les bij Riet Blum, waarbij ik
met zachtere steensoorten werk zoals speksteen,
serpentijn en opal. Werken van mij zijn te zien
geweest:
- 4 opeenvolgende jaren bij Beelden verhaal in de
synagoge in Weesp
-in het kunstweekend, in de theetuin van Weesp

De Dillewijn
Aanwezig op het Art Festival met een
promotiekraam.
* Haal het nieuwe programma seizoen 2015-2016
* Word Vriend van de Dillewijn
* Huurlocatie voor vele doeleinden:
* Expositieruimte
* Trouwlocatie
* Rouwlocatie

INFO: www.dedillewijn.nl
info@dedillewijn.nl

Filmtheater “De Dillewijn”
Enkele korte dansfilms van het festival Cinedans,
het 'Dance on Screen Festival' van het Eye
filmtheater in Amsterdam komen nu, exclusief voor
Ankeveen Artistique, naar De Dillewijn in
Ankeveen. De korte films worden achter elkaar in
een doorlopende voorstelling vertoond.
Tijdens Ankeveen Artistique kunt u gewoon
binnenlopen en genieten van de films.
Ook kunt u kennis maken met ons prachtige
nieuwe theater De Dillewijn, dat in september
2015 precies één jaar bestaat.
Het is gevestigd in het voormalig Hervormde
kerkje aan het Stichts End 57, op loopafstand van
Ankeveen Artistique.

INFO: www.dedillewijn.nl
info@dedillewijn.nl

Anske van Driel
De laatste tijd heb ik wat nieuwe beelden gemaakt.
Het abstracte karakter spreekt mij zeer aan en klei
is daarom een heerlijk materiaal om mee te
werken en erg gewillig.
De beelden die ik maak zijn zowel abstract als in
detail gemaakt. Het is een prachtige ervaring
wanneer een beeld geglazuurd vol kleur uit de
oven komt, verrassend is dan ook de kleur die het
dan heeft.
Kortom het werken met klei en glazuren kan veel
verrassingen opleveren.
Ook de gebakken beelden bewerk ik soms met
acryl (patineer), daarna met transparante lak
aflakken.
INFO: henkanske@kpnmail.nl

Ko van Driel
In 2006, nadat mijn werk stopte, ben ik gestart met
het volgen van schildercursussen. Daar had ik
eigenlijk lang naar uit gekeken.
Tekenen en boetseren hebben mijn belangstelling
altijd wel gehad, maar schilderen kwam er niet
van.
Dit opende voor mij een totaal nieuwe wereld.
Mijn drive om te schilderen is creëren, vormgeven,
uitdenken en met kleuren bezig zijn. Het
weergeven van mijn emotie in kleur en vorm op
het doek. Dat is wat mij het meest boeit in het
schilderen.
INFO: www.kovandriel.nl

Carla Endenburg
Ik maak sieraden van kleine kralen. Ik ben autodidact en nu al
4 jaar actief bezig. Ik gebruik allerlei vormen kralen zoals
Swarovski, Myuki en Toho beads. Glasparels / kralen,
mineralen en edelstenen.
6 jaar geleden ben ik begonnen met mijn hobby Beadwork.
Een kunstvorm die vooral in Amerika en Nieuw Zeeland veel
wordt gedaan. Door het eigen maken van verschillende rijg
technieken, en dan vooral de oude technieken, zoals peyote
stitsch en R.A.W en Bead-Embroidery zijn leuk om te doen.
Daarbij ben ik zeer geïnteresseerd in de herkomst van de rijg
methode`s.
Zo zie je dat elke stam / volk zijn eigen traditionele stijl heeft.
Maar ook in verschillende stromingen zoal Art-Deco,
Renaissance en Victoriaans ( de oude kroon juwelen ) komen
de technieken terug in verschillende variaties.
Door verschillende stijlen te proberen van verschillende
ontwerpers van over de hele wereld is mijn hobby aardig
uitgebreid tot wat het nu is.
4 jaar geleden ben ik op aanraden van mijn vriendenkring
verschillende brocante / kunstmarkten gaan bezoeken en mijn
creaties aangeboden aan het publiek. Nu is dit al uitgebreid
met het geven van workshops en kunstmarkten door het hele
land.
INFO: www.carolinasbeadwork.nl

Xlix Fotografie
Foto's kunnen meer overbrengen dan alleen een
registratie. Ze doen je wat, je wordt erdoor geraakt; als
fotograaf kun je dat sturen door gebruik te maken van
verhalende elementen, sfeer, symboliek, metaforen,
standpunt, perspectief, lichtval, ritme, symmetrie,
stilering enzovoorts.
Over de jaren heb ik mij met allerlei vormen van
fotografie beziggehouden, variërend van 360° foto's &
virtuele rondleidingen, panorama's, landschappen,
reis- & documentaire fotografie, straatfotografie &
concertfotografie. Momenteel gaat de meeste
aandacht naar beeldende fotografie, waaronder
portretten.
Ook "magisch realisme" heeft mijn bijzondere
aandacht. Fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar
waarbij niet zonder meer duidelijk is waar realiteit
ophoudt en fictie begint. De beelden intrigeren omdat
de draak wordt gestoken met gevoel, ratio en logica.
INFO: xlix.nl
facebook

Graffity workshop

Nel Groenendael
Ik laat o.a hangers zien die mijn dochter maakt
onder de naam TEERHART. Prachtige collectie met
diverse onderwerpen in velerlei afbeeldingen
welke ook op bestelling gemaakt kunnen worden.
Samen met Attie ben ik altijd aan het “knutselen”.
meestal ben ik bezig met stenen beschilderen,
zoals hier de TIC-TAC-TOR!
Ik sta samen met mijn vriendin Attie Deurloo
achter de kraam. Het is voor ons de 1e keer dat we
op een markt staan en hebben er reuze zin in.
INFO: www.Teerhart.com

Maria Groeneveld-Amsing
Sinds 2008 beschilder ik gedroogde pompoenen
met acrylverf.
De pompoenen doen er ongeveer een jaar over om
in te drogen. Daarna worden ze schoongemaakt,
geschuurd en beschilderd. Als laatste worden ze
tweemaal afgelakt.
Elk exemplaar is uniek. De vorm van de pompoen
geeft mij inspiratie hoe de beschildering wordt.
Ook maak ik sieraden van zelfgezochte schelpen,
veelal oesters. Bij deze broches en hangers gebruik
ik verschillende technieken.
Ik hoop u te ontmoeten op het Art Festival
INFO: groeneveld.m@hetnet.nl

José van der Gun
Sinds 5 jaar ben ik bezig met het bewerken van
speksteen .Het liefst werk ik buiten op onze tuin
met de geluiden van de natuur op de achtergrond
dan kun je heerlijk je hoofd leeg maken en je
volledig richten op de steen.
Mijn grote inspiratiebron is het vrouwelijk lichaam
maar ook beelden die mensen raken zijn fijn om te
maken.

Speksteen is een steen die je iedere keer weer
verrast met de meest fantastische kleuren die
ineens tevoorschijn komen.
Op donderdag avond ben ik altijd te vinden in het
fort in Weesp, waar ik een groep begeleid met het
maken van speksteen beelden waar ik zelf ook heel
veel van op steek. We blijven elkaar inspireren.
INFO: www.josevandergun.nl

Libera de Haan
Mozaïeken is voor mij de perfecte uitlaatklep
voor mijn creatieve inspiratie.

In het voorjaar van 2014 begonnen met een
klein bloementafeltje, ben ik inmiddels vele
werkstukken verder.
Ik probeer me niet te binden aan een
bepaalde stijl, om zo de enorme hoeveelheid
aan mogelijkheden te ontdekken."

INFO: info@dehaanontwerp.nl

The Hatlab
The Hatlab, gevestigd in ’s Graveland is het
hoedenatelier van hoedenvormgeefster Bertie
Vogelzang. Zij vervaardigd unieke, handgemaakte
hoeden van materialen als vilt, (stro)band, sisal,
cinamay en zelfs papier of hout.
De ontwerpen variëren van een bescheiden,
klassieke hoed met rand en een strakke pillbox tot
speelse, gedurfde, opvallende en abstracte
creaties. In het ontwerp-proces wordt steeds
gezocht naar een goede balans tussen originaliteit,
draagbaarheid en een perfecte pasvorm. Met
uiteindelijk als resultaat het onderstrepen van de
dragers persoonlijkheid.
INFO: www.thehatlab.nl

Jewels To Have
Marja ontwerpt onder de naam Jewels To Have
sinds 2003 unieke colliers, verrassend van vorm,
kleur en sfeer.
Haar kettingen kenmerken zich door een
uitgesproken kleurgebruik, uiteenlopende
technieken en materialen.
Zij gaat speciaal op zoek naar mooie en aparte
materialen in binnen en buitenland, zoals glas uit
Venetië, hout en veren uit Australië, schelpen uit
Nieuw Guinea, been, pitten en zaden uit Zuid
Afrika en Brazilië, vulkaansteen uit Lanzarote, half
edelstenen uit Istanbul en Marrakech.
Marja ontwerpt o.a. colliers die passen bij een
outfit voor een bijzondere gebeurtenissen zoals
een trouwerij of een gala event. Deze gala colliers
zijn unieke kettingen.
INFO: info@jewelstohave.com

Anneke Henskes
Ik vind het leuk ook dit keer weer mee te mogen
doen aan een kunstfestival.
Ik doe zelf al lange tijd aan o.a. liveportrettekenen, her en der op kunstmarkten ,
partijen e.d. Voor mij is dat een ontspanning,
portretten van mens en dier, realistisch te
vervaardigen.
Het materiaal dat ik gebruik
dia is conté, olieverf of
anders. Dit naar gelang een gelijkende foto. Ik werk
ook in opdracht. Het tekenen duurt ongeveer 15
tot 20 minuten en is tegen een kleine vergoeding.
Wil je meer weten over mij en mijn werk, kijk dan
op mijn website.
INFO: www.home.kpn.nl/achenskes

Luuk Hettelder
Luuk heeft een voorliefde voor het maken van
landschappelijke, stedelijke en maritieme
schilderijen.
Hij heeft zich gespecialiseerd in schilderen met
olieverf en heeft zijn eigen realistische stijl
ontwikkeld.

Luuk schildert ook graag in opdracht, vanaf een
foto of op locatie. Mocht u iets willen laten
vereeuwigen in olieverf op doek, bijvoorbeeld uw
favoriete terras in een Frans dorp of de haven van
uw geliefde vakantieplek, dan kunt u in overleg
met Luuk uw wensen kenbaar maken. Mocht
onverhoopt het schilderij niet aan uw
verwachtingen voldoen, dan bent u niet verplicht
het schilderij af te nemen.
Prijzen zijn afhankelijk van formaat van het doek
en het aantal uren werk dat erin gaat zitten, vanaf
€ 400,- voor een doek van 60 x 80 cm. Een lijst is
hierbij inbegrepen.
INFO: luuk.hettelder@ziggo.nl

A Sisters Hope
Wij verkopen fotokaarten waarvan de
opbrengst gaat naar Stichting "A Sister's
Hope".
Een kleine stichting die zich inzet voor
wetenschappelijk onderzoek naar
borstkanker.

INFO: www.asistershope.org

Ilonka Hoogenhuizen
Ilonka staat samen met haar schoonmoeder
Leny Bluitendijk met een kraam schilderijen.
Ilonka zal het schilderij "Reiger" per opbod
verkopen.

INFO: ilonkaleuk@hotmail.com

Natasja van der Jagt
Mijn werk bestaat uit het creëren van
kunstobjecten bestaande uit persoonlijke
voorwerpen met een emotionele waarde. Iedereen
heeft wel een paar schoentjes van vroeger, knopen
van oma of een knuffel of babydoekje waar je
eigenlijk niets meer mee doet, maar zeker niet wilt
weggooien. Waarom niet iets creëren zodat het
blijvende waarde krijgt?
De uiting kan per object verschillen, vaak wordt
het een driedimensionaal wezen maar het kan ook
bijvoorbeeld een reliëf zijn. Dit alles afhankelijk van
de wensen en waar de materialen zich voor lenen.
Daarnaast schilder en beschilder ik onder andere
tafels en muren maar ook (dier)portretten in
opdracht.
Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op mijn
site
Op de kunstmarkt doe ik de workshop met de
schoolkinderen.
INFO www.natasjavanderjagt.com

Betty van der Kamp
Arts&Crafts

Dit collectief bestaat uit Betty van der Kamp
(textielsieraden), Marion Snijders Voormolen
(keramiek schilderijen en sieraden) en Liesbeth
Veldkamp: zij haakt en breidt met natuurlijke en
ecologische materialen en verkoopt deze wol en
katoen ook.
Sinds kort heeft Rien Nijboer zich bij hen gevoegd.
Hij maakt schilderijen en heeft een website
‘ De nieuwe uitbundigheid’.
INFO: www.bettyssieraden.nl

Dream Keeper
Creatief bezig zijn met mijn handen, werken met
natuurlijke materialen en schilderen zijn voor mij altijd
een soort levensbehoefte geweest. Een vorm van
communicatie waarmee ik uitdrukking geef aan hoe ik de
wereld zie, voel en ervaar.
Het werken met leer is een nieuwe passie, waarin ik
vorm geef aan mijn liefde voor de Native American kunst
en deze verbind met de energieën die ik waarneem. De
combinatie van leer en andere natuurlijke materialen,
zoals kristallen, halfedelstenen, veren, schelpen, hout
etc. zijn daarbij een belangrijke factor.
Voor ik begin met creëren, stem ik me energetisch af op
de persoon waarvoor het product bestemd is.
Waargenomen informatie zoals kleuren, vormen,
symbolen en totems verwerk en combineer ik met de
diverse materialen als onderdeel van het creatie en
geboorteproces.
Alles stem ik af op de persoonlijke en energetische
behoefte van de gebruiker.
INFO dreamkeeperart@gmail.com

Ria van der Kroon
De Mozaïekboetiek
Ca. 10 jaar geleden ben ik begonnen met
mozaïeken, na al veel andere soorten van kunst te
hebben uitgeprobeerd, o.a. boetseren, ook
schilderijen en aquarellen.
Uiteindelijk vond ik dit vanaf het 1e moment al zo
leuk dat ik helemaal euforisch was toen ik het
ontdekt had.
Ik heb nooit een workshop gevolgd, gewoon door
schade en schande steeds wijzer geworden.
Van je fouten leer je tenslotte het beste.

INFO: www.mozaiekboetiek.nl
riavanderkroon@hotmail.com

Astrid Korpershoek
Kinderen kunnen fantastische tekeningen maken.
Het zijn alleen vaak van die kleine, verfrommelde
papiertjes...
Wilt u een kindertekening bewaren en er vaak naar
kijken? Ik vergroot hem op doek en maak er een
schilderij van. Uw kind is de kunstenaar!
Op 'Ankeveen Artistique' ga ik hiermee aan de slag.
U kunt uw favoriete kindertekening meenemen of
uw kind ter plekke iets laten tekenen. Formaat
wordt in overleg bepaald.
Ook maak ik portretten van kinderen in opdracht.

INFO: astrid.korpershoek@hotmail.com

Laila van Laar

Info: laila.van.laar@gmail.com

Jewelz 4 life
Vanuit mijn atelier in Weesp maak ik zelf met
veel liefde glaskralen, paracord armbanden en
zilveren en aluminium sieraden, die ik veelal
bewerk met slagletters.
Op de komende Ankeveen Artistique hoop ik u
te ontmoeten.
Monique Masselink- Johansen
INFO: thiemeenmonique@hotmail.com

Joseph Lokin basisschool
De kinderen maken een poppetje van zichzelf van
gebruikte materialen zoals een oude binnenband,
t-shirt, kurk o.i.d. maar ook met erwten, bonen
enz.
Dit poppetje wordt dan in een petfles gestopt
(opensnijden en dichtplakken) en op de plaats van
de dop komt de haak van een klerenhanger.
Als het goed is hebben we dan 80 petflessen die de
kinderen dan op 19 september mee moeten
nemen naar AA waar ze onder leiding van Natasja
van der Jagt in een kroonluchter worden verwerkt.
Deze kroonluchter zal dan een plek in de aula van
school krijgen.
Info: www.josephlokinschool.nl

Made by Luth
In 2010 ben ik mijn creatieve bedrijf Made by Luth gestart. In
de afgelopen 5 jaar heb ik naast schilderen en keramiek veel
tijd gestoken in webdesign en vormgeving. Ook fotografie
boeit me steeds meer.
O.a. lessen gevolgd bij kunstenaar en fotograaf Eric Hage en
de basisopleiding afgerond aan de Fotovakschool.
De komende tijd ga ik mij meer focussen op schilderen,
keramiek en fotografie. Webdesign en vormgeving blijf ik
inzetten ter promotie van Made by Luth. En voor bestaande
relaties verzorg ik het websiteonderhoud.
Mijn passie is het schilderen en tekenen van mensen en
dieren. Ik gebruik hiervoor diverse technieken en materialen.
Op doek schilder ik graag met acrylverf (en houtskool) en voor
tekeningen op papier gebruik ik een gemengde techniek, een
combinatie van aquarelverf, krijt, potlood en inkt.
Onlangs een portretcursus van 15 lessen aan de Wackers
Academie afgerond en daar ben ik gestart met het werken in
olieverf. Erg leuk om verder te experimenteren met deze
verfsoort.
Bij het schilderen van een dierportret of portret probeer ik de
specifieke uitdrukking en/of houding van het dier/persoon in
beeld te brengen. Je probeert 'iets' van het karakter te
vangen. Ik blijf het een spannend moment vinden wanneer
het schilderij klaar is en de opdrachtgever zijn/haar reactie
geeft. Herkent hij/zij de geportretteerde? Tot nu toe is dit
goed gelukt!
INFO: www.madebyluth.nl

Marijke Maas
Marijke Maas en Anny den Boer, hebben elkaar
leren kennen via Groei & Bloei .

Ze werken nu samen in een kleine keramiek groep.
Ze maken allebei keramiek wat bruikbaar is in de
tuin, zoals planten schalen en kleine tuinbeelden.
Marijke maakt daarnaast vilten accessoires zoals
tassen en sjaals, stevig en goed bruikbaar.

NFO: marijkemaas@chello.nl

Emma van der Meulen
Pottenbakkerij Herenweg
In mijn pottenbakkerij in Ankeveen ligt het accent
op het maken van gebruiksgoed. Alle voorwerpen
worden met de hand gedraaid op een
pottenbakkersschijf en voorzien van door mijzelf
samengestelde glazuren.
De glazuren worden gesmolten in een gasoven op
1280ºC waardoor het zogenaamde steengoed
ontstaat.
Het gieten van meerdere glazuurlagen over elkaar
en het toevoegen van penseelstreken bepalen het
uiteindelijke karakter van een pot of schaal.
De liefde voor het vak van de pottenbakker is
ontstaan tijdens de vele zomercursussen die ik
volgde bij vakmensen in Engeland en Wales.

INFO: www.emmavandermeulen.nl

Loren Murris
Zowel haar textielwerk als schilderijen zijn altijd
door de natuur geïnspireerd. In beide combineert
zij zeer veel verschillende technieken.
Zoals: olieverfmarmer met aquarel, klassieke
borduurtechnieken met vrij machineborduurwerk,
abstract met zeer realistisch.
De laatste jaren heeft haar fascinatie voor insecten
ervoor gezorgd dat haar torren en libellen zelfs de
lijsten zijn ontgroeid en in 3-D textielsculpturen
zijn geëvalueerd.
Het is slechts een greep uit haar veelzijdige
collectie.
INFO: www.loren-murris.com

Marga Niederer
Al jaren ben ik bezig met allerlei kunstvormen,
maar klei is mijn passie geworden. Klei fascineert
mij enorm. Wat kan er ontstaan uit de aarde met
mijn handen. Ik blijf het proces wonderlijk vinden.
Ik werk graag figuratief en organisch. Momenteel
verdiep ik me in het ontstaan van klei. Met mijn
schep trek ik door het land op zoek naar klei. Die
verwerk ik en gebruik het voornamelijk voor de
kleur als slibdecoratie.
Ik heb in eerste instantie veel geleerd van Christie
Rusche in Hilversum, maar heb in 2014 mijn
vakdiploma keramiek te Gouda behaald.
In het najaar start ik met het extra leerjaar bij de
keramiekopleiding. En in de winter van 2015 hoop
ik dat mijn eigen atelier klaar zal zijn in Hilversum.
INFO: www.marga-art.com

Rien Nijboer
Rien Nijboer (1963) maakt schilderijen en woont
en werkt in Lelystad. Het werk is veelal dynamisch,
vaak kleurrijk en energiek.
De werkwijze is het werken naar een resultaat
langs een weg zonder vooropgezet doel. De
opleiding is hoofdzakelijk autodidactisch.
De schilderijen worden merendeels gemaakt met
acrylverf, maar meer en meer in een gemengde
techniek.
“Het ligt in mijn bedoeling schilderijen te maken
waar anderen plezier, energie, iets positiefs aan
kunnen ontlenen. Misschien ook wel om mensen bij
hun gedachten te brengen, mede ook door de titels
bij het werk.“
INFO: www.riennijboer.nl

Jewels of NILE
Jewels of NILE” -glas sieraden & accessoires worden
met de hand gemaakt; hierdoor is elk sieraad uniek.
Mijn sieraden bestaan grotendeels uit mijn
handgemaakte glaskralen. Het branden van kralen
wordt ook wel “Lampwork”, “Flamework” of
“Beadmaking” genoemd.
Het ambacht komt oorspronkelijk uit Italië, o.a. het
eiland Murano is beroemd om zijn lampwork-kralen
en ander glaswerk.
Behalve glas, gebruik ik graag diverse (edel-)metalen
en natuurlijke materialen zoals edelsteen en hout en
maak ik gebruik van verschillende technieken. Ook
probeer ik gebruikte materialen te integreren in
nieuwe ontwerpen.
INFO: www.jewelsofnile.nl

Joke van Olm-Koenen
Ik schilder met veel passie met hele fijne penselen
en olieverf op paneel. Ook maak ik zwart/wit
tekeningen en miniatuur-acrylschilderijtjes op
papier.
De opdrachten die ik krijgt zijn zowel portretten
van mens als dier. Zoals kleinkinderen, honden en
katten, maar ook wild, stillevens en landschappen.
Maar ook voor mijn eigen plezier ga ik iedere keer
de uitdaging aan de werkelijkheid zo dicht mogelijk
te benaderen.
Verder vind ik het fantastisch om mijn liefde voor
de schilderkunst en met name het fijnschilderen
over te dragen op mijn leerlingen. Ik geef les aan
een fijnschilder- academie. De realistische
fijnschildertechniek welke ik hanteer, de
kleuropbouw, dieptewerking en details maken dat
men zich regelmatig even afvraagt: ”is het een foto
of niet?“
INFO: www.jokekoenen.nl

Anna Pleiter
Ik ben Anna Pleiter uit Ankeveen en mijn bedrijf heet
EETONTWERP. Ik heb een studio in Bussum.
Binnen Eetontwerp verzorg ik vormgeving rondom
eten en drinken. Ik geef vorm aan eten door
ingrediënten, servies en tafelgerei te gebruiken als
materiaal. Door mijn gedachten over eten vorm te
geven en door te spelen met structuur, vorm, smaak,
beleving, textuur en kleur kom ik tot nieuwe, unieke
creaties. Daarnaast maak ik diner-concepten en geef
ik bijzondere diners.
Op dit moment werk ik aan een Growth-diner. Het
GROWTH diner, is een reeks diners die zijn gebaseerd
op de groei van de natuur. De diner reeks groeit mee
met de natuur en begint op 24 oktober 2015 en
eindigt op kerstavond 2016. De eerste gang wordt
opgediend in oktober en heeft als thema RUST, de
tweede gang komt daarbij in januari en zo zal elke
paar maanden het diner groeien tot uiteindelijk
gekomen wordt tot een uitbundig diner van zeven
gangen.
INFO: www.eetontwerp.nl

Aga Rietdijk
Studio Aga Rietdijk / Op hout en doek
Ik ben eigenaresse van Studio Aga Rietdijk te ’sGraveland, een kleine, enthousiaste studio voor
grafisch ontwerp.
Met een inhoudelijke en kunstzinnige insteek
ontwerp ik uiteenlopende grafische uitingen zoals
huisstijlen, websites, folders, kaarten, affiches en
cd- en dvdhoezen.
OP HOUT EN DOEK is een kunstproject van Studio
Aga Rietdijk.
Ik schilder zeer gevarieerd en altijd met acrylverf
op doek of hout. Naast landschappen en dieren
schilder ik ook abstract en portretten. Ik werk
voornamelijk autonoom maar ook in opdracht.
INFO: www.agarietdijk.nl
www.ophoutendoek.nl

Rooselinge
Rooselinge, kunstkleding van bekende meesters in
de schilderkunst.

Kwalitatieve dameskleding met kunstwerken van
onder andere onze eigen Hollandse meesters;
Vincent van Gogh, Rembrandt van Rijn en
Johannes Vermeer.
Daarnaast ook van buitenlandse kunstschilders
zoals Frida Kahlo, Alfons Mucha, John William
Waterhouse en Edgar Degas.
Op Facebook te vinden onder de naam Rooselinge.
INFO: rooselinge@kpnmail.nl

Dini Schepers

INFO: dini@reurei.com

Marion Snijders
Marion maakt beelden van keramiek maar ook
sieraden.

Vaak verwijst haar werk naar de wereld van de
geest en de verbeelding, waar alles mogelijk is.
Zij verbeeldt haar eigen werkelijkheid in beelden
die gaan over het onderbewuste, over het leven ,
over sprookjes en de mysteries van het bestaan.

In haar sieraden laat zij zich graag inspireren door
zeeanemonen, planten en bloemen.

INFO: www.marionsnijders.nl
info@marionsnijders.nl

Cor Stalenhoef
Ik schilder nu ongeveer 5 jaar en werk in
hoofdzaak in olieverf en voornamelijk
landschappen en dorpsgezichten.

INFO: cstalenhoef@zonnet.nl

Eric van Staveren
Ik maak al weer heel wat jaren beelden van
speksteen.

Dit geeft mij veel voldoening, omdat speksteen,
dat goed gepolijst is, altijd een mooi resultaat
geeft.
De laatste jaren ben ik ook begonnen met het
maken van bronzen beeldjes. Dit is weer heel
anders werken en biedt veel nieuwe
mogelijkheden.
Ik werk meestal realistisch.

INFO: www.ericvanstaveren.tk

Kortlang Stichting
De Karin Kortlang Stichting heeft zich ten doel
gesteld het nagelaten oeuvre van Cees Kortlang te
beheren, te presenteren en te publiceren.
De Stichting is - in overleg met Cees Kortlang - bij
testament opgericht en is vernoemd naar zijn
dochter, Karin Kortlang, die in 1997 samen met
haar vriend tijdens een vakantie in Venezuela
vermist raakte door een vliegtuigongeluk.

Het bestuur van de Karin Kortlang Stichting bestaat
uit:
- Erna Kortlang,
- Fokko Kortlang
- Mariska Van Dorp-Freeling
INFO: www.kortlangstichting.nl

Lam Toegangstechniek
Pieter-Willem komt een demonstratie geven van het
smeden. Zijn bedrijf zorgt voor het maken van
inrijpoorten en bijbehorende toegangstechniek zoals
inrijpoortautomatisering, intercoms en
camerabeveiliging. (hoofdzakelijk in de Gooi- en
vechtstreek, uitzonderingen daargelaten)
Eigenaar Pieter-Willem Lam staat garant voor
kwaliteit, originaliteit en een persoonlijke service!
Alles wordt door de vakmensen zelf gemaakt, dus u
kunt geheel naar wens uw eigen op maat gemaakte
hek samenstellen.
U bent welkom in de showroom en werkplaats in
Nederhorst den Berg om met eigen ogen te
aanschouwen wat er zoal mogelijk is. Maar neemt u
eerst een kijkje op deze website!
INFO: www.lamtoegangstechniek.nl

Twinbeads
Ik maak sieraden van glas door met een brander
glasstaven te verhitten met behulp van
gas en zuurstof. Het vloeibare glas loopt op een
mandrel en met verschillende kleuren en
technieken maak ik vervolgens een unieke kraal.
De kraal wordt direct uit de vlam in de oven
geanneald gedurende 8 uur zodat alle spanning uit
het glas gaat. Iedere kraal is uniek en door mij
gemaakt.
Mijn hobby staat ook bekend onder de naam
lampworking of glass beadmaking
INFO: www.twinbeads.nl

TUMZ
TUMZ accessoires - handgemaakte sieraden,
modeaccessoires en interieur objecten van wol
en zijde, gecombineerd met glaskralen, parels,
keramiek en andere soms onverwachte
materialen.
TUMZ accessoires - tintelend kleurrijk, vrolijk
origineel, aaibaar robuust, ruimtelijk speels,
duurzaam en af en toe vintage.

INFO: www.mijnwebwinkel.nl/winkel/tumz
info@pangalila.nl

Marcella van der Vaart
Als kind speelde ik altijd graag met klei. Daarin
werden mijn dromen werkelijkheid. Zo’n 20 jaar
geleden herontdekte ik de klei.

Ik had toen weer de behoefte aan een creatieve
uitlaatklep en ben aan een ontdekkingstocht
begonnen.
Die zoektocht bracht mij opnieuw bij de klei.
Keramiekcursussen en beeldhouwlessen bij diverse
kunstenaars en aan de Gooische Academie
volgden.
Omdat ik ook graag les wilde geven volgde ik de
opleiding Creatieve Handvaardigheid bij de
stichting Kreatieve Edukatie in Amsterdam en de
applicatie cursus 'Didactiek Beeldende vakken'.
Aanvankelijk maakte ik vooral figuratief werk maar
sinds ik met de Raku techniek in aanraking kwam
zijn abstracte en organische vormen mijn
uitdaging.
INFO: mmvdvaart56@hotmail.com

Ruud Vrakking
Ik maak landschappen uit de Gooi- en Vechtstreek
met oliepastel
Uit die ervaring is een map ontstaan met wat tips
voor iedereen die ook met een landschap aan de
slag wil, en plaatjes natuurlijk, véél plaatjes!

INFO: 035-65 63 078

Louise Vulling
Door de jaren heen heb ik tijdens mijn vakanties
allerlei kralen en (half)edelstenen gekocht en
daarna verwerkt in kettingen voor eigen
gebruik. Mijn belangstelling ging/gaat vooral uit
naar rustige kleurschakeringen in de kettingen.
Het assortiment kettingen nam hand over hand
toe onder andere ook door het aanbod van
oude kettingen van derden, die ik dan weer
verwerkte in nieuwe creaties. Aangemoedigd
door positieve reacties ben ik op kunst- en
brocante markten mijn kettingen gaan
tentoonstellen.
Tot zien in Ankeveen.

INFO: clvulling@ziggo.nl

Leny Vuurmans
De afgelopen tijd experimenteer ik in mijn werk in een andere
richting, zoals abstracte vormen, soms in combinatie met
ander materiaal. Hierdoor krijg ik weer nieuwe uitdagingen en
zie ik andere mogelijkheden.
Met Joost Zwagerman heb ik ook een paar objecten gemaakt.
Het samenwerken met hem inspireert mij enorm!
Het is ook heel bijzonder dat wij elkaar daarin tegenkomen. Hij
werkt aan grote objecten met sterke uitstraling en ik doorgaans
aan heel veel kleinere objecten, die veel fragieler zijn. Met het
gezamenlijk werk komen we elkaar ergens in het midden
tegen…….de uitstraling van het keramiek wordt door het
krachtige staal heel stoer! Voor ons allebei is dat erg
verrassend, iets om blij van te worden!
Vorig jaar heeft Joost in Ankeveen de Steelbird laten zien en de
ooievaars. Dat laatste paste mooi bij Ankeveen.
Ook heb ik recent een vrolijke kater afgeleverd aan een
opdrachtgever. Dit jaar gaan Joost en ik een paar nieuwe
objecten laten zien. Van mijn andere werk zal ik een klein
overzicht laten zien. Als je een kijkje neemt op de site heb je
een beetje een idee.
INFO: www.artwindow.eu

Ron Wehrens
Een flessentuin is op zich al bijzonder en
fascinerend. Je gluurt door het glas naar een klein
miniwereldje met z'n eigen klimaat en regels. Je
ziet alles maar kunt het net niet aanraken.
De flessentuinen van Ron en Anne Wehrens zijn
helemáál chil want daarin groeien uitsluitend
carnivore (vleesetende) planten. Die zijn geworteld
in een speciale, zeer arme aarde. Om toch te
kunnen overleven doen ze zich af en toe zichtbaar
tegoed aan een vlieg, rups of knut.
Komt dat zien!

INFO: r.wehrens@phasuma.com

Wienz
Houd je van kleur maar weet je niet hoe kleur te
dragen?
Kleuren zijn belangrijk in ons leven en wat kleur
kan wonderen doen zowel voor je zelfvertrouwen,
je humeur als voor je uitstraling.
In zowel mijn adviezen voor kleding en make-up,
maar ook in mijn zelfgemaakte sieraden speelt
kleur een belangrijke rol. Ik gebruik voor mijn
sieraden veelal half-edelstenen in mooie zachte
kleuren en adviseer welke het mooist bij u past.
Ik hoop u te zien op de Art fair
Wieneke van de Vrede

info: www.wienz.nl

Lida Wierper
Klei is een veelzijdig materiaal waarmee ik graag
werk. De beeldjes die ik maak worden met de hand
gevormd en zijn hol van binnen.
Bij vazen maken werk ik met dunne plakken of
bouw ze op uit rollen klei.
Raku stoken gebeurt 2x per jaar, het eindresultaat
is altijd een verrassing.

Ook vind ik het erg leuk om jaarlijks mee te mogen
doen met het Art Festival Ankeveen.

Walda van Wigcheren
Ik ben een niet geboren wel getogen Ankeveense
van 35 jaar. Zolang ik mij kan herinneren ben ik al
creatief bezig en nu overgehaald een deelnemer
van dit Art Festival te zijn.
Tekenen, schilderen, boetseren en ontwerpen (al
dan niet in opdracht); het wisselt bij mij continue…
De laatste jaren zie ik het als een uitdaging van
restmaterialen en oude spulletjes een nieuw
object te creëren of deze in een nieuw jasje te
steken.
Ik hoop met mijn werken te laten zien dat er
eigenlijk in ieder een kunstenaar schuilt en hoop u
te mogen begroeten op “Ankeveen Artistique
2015”
Namasté, Walda
INFO wvwigcheren@gmail.com

Ilona Woltring
Ilona, kunstenares en onder meer mede
organisator van de eerst versies van “Kunst in de
gracht” in haar woonplaats Weesp.
Zij is een bevlogen mens en erg enthousiast om
ook in Ankeveen met haar kunstwerken deel te
nemen aan het Art-festival.
INFO: i.woltring@planet.nl

Atelier Wol en Zijde
In het midden van Nederland vind je ons ambachtelijke
atelier en winkel.
Wij verkopen een breed assortiment garens waarmee je
je eigen kleding kunt breien of haken.
Tevens geven wij workshops vilten, kantbreien
Je kunt bij ons terecht met al je vragen, wij hebben meer
dan 50 jaar ervaring met diverse handwerk- en
breitechnieken. Kom gerust langs om je te laten inspireren
of een techniek te proberen. De koffie of thee staat voor
je klaar.
Wij maken eigen combinaties en creaties van
verschillende garens zoals wol, katoen, zijde en viscose.
Dit kan uiteraard ook op verzoek in materialen en kleuren
naar keuze. De garens zijn los of in complete pakketten te
koop.
In ons assortiment vind je onder andere handgeverfde
wol, katoen en zijde, wol van Pascuali, Noro, Louisa
Harding, Araucania, Mirasol, Debbie Bliss, Atelier Zitron,
Kauni, Lang, Malabrigo, Schoppel Wolle, Rico, Manos del
Uruguay, Artiyarns enz.
Tevens geven wij workshops vilten, kantbreien, leren
breien en/of haken.
INFO: genia.hofste@hccnet.nl

Joost Zwagerman
Onder de naam Beelden van Staal maakt Joost nu
bijna 10 jaar vooral grote objecten van staal, koper,
cortenstaal en roestvaststaal. Hij werkt
hoofdzakelijk zelfstandig.
Samenwerkingen met andere kunstenaars komen
ook voor en leidde in 2014 tot een pakkend
resultaat in de vorm van een ooievaar geïnspireerd
op de kunst van Leny Vuurmans; het beeld werd
vrijwel direct verkocht op Ankeveen Artistique!
Naast een aantal monumentale eigen werken, is er
samen met Leny een “handzaam“ object voor de
tuin ontworpen, waar een uiterst vriendelijk
prijskaartje aanhangt.
De impact van de kunstbeurs in Ankeveen heeft
lang doorgewerkt en heeft geleid tot een aantal
nieuwe zeer prettige contacten, waardoor het
eigenlijk een must is geworden om wederom
aanwezig te zijn.
INFO: www.beeldenvanstaal.nl
www.fe-plus.nl

Optreden: The New Orleans Jazz Band
De New Orleans Jazz Band uit Hilversum is een
uitstekend Dixieland Jazz loop orkest om voor u op
te treden. Het zijn een stel enthousiaste muzikanten
met swingende Traditionele Oude Stijl Jazz muziek
die uw publiek in een swingende en juiste sfeer
brengen. Wij treden op in 1-4 uur durende sessies.
Onze basis is Radiostad Hilversum Holland alwaar
wij regelmatig optreden in cafés, op feesten en
andere evenementen.

Aanwezig van 14.00 tot 16.00 uur

Optreden: Lars van der Werf
Lars is een in 1987 geboren plezierdichter
en schrijver uit Rotterdam. Hij is aanwezig
vanaf 10.15 uur
Anderen over de Versjes van Lars:
‘Een romantische hipster met een blauwe
typemachine die vertederende
liefdesgedichten schrijft.’ – Cosmopolitan
‘Hij weet iedere keer weer precies te
benoemen waar jij geen woorden voor
hebt.’ - Tijdschrift Wendy

‘Zijn gedichten toveren een glimlach op je
gezicht.’ De Groene Amsterdammer
INFO: www.facebook.com/versjesvanlars

De Horeca wordt verzorgd door:

dia

INFO: www.wapenvanankeveen.nl

INFO: www.restaurantlekr.nl

Sponsor 123inkt
Sponsor Ankeveen Artistique

Sponsor Kanters

Sponsor Wijnkoperij de Meenthof
Sponsor Ankeveen Artistique
Dodaarslaan 10-14
1241XJ Kortenhoef
Tel: +31 (0)35 656 20 32
info@wijnkoperijdemeenthof.nl
www.facebook.com/meenthof

Ankeveense IJsclub

met dank voor het gebruik van het
terrein en de faciliteiten

