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culturele zondag
schoonhoven
8 OKTOBER 2017
13.00 - 17.00 uur
WWW.CULTURELEZONDAGSCHOONHOVEN.NL

WELKOM OP DE
CULTURELE ZONDAG
Kunstenaars en creatievelingen presenteren hun werk tijdens de Culturele Zondag op
8 oktober. In en rondom de pittoreske binnenstad van Schoonhoven; galeries, ateliers,
werkplaatsen, winkels en horecagelegenheden heten u van harte welkom. Geniet van dit
heerlijke dagje uit in ons aardige stadje aan de rivier de Lek!

AGNES WESTERDUIN

erik van egmond

“Roest rust niet”. Foto’s geprint op staal, een

Restauratie en conservering van archeologische

boeiend contrast van hard staal en organische

voorwerpen en tentoonstelling van collectie.

harmonie.

> Havenstraatsewal 3b ( 6 )

> Lopikerstraat 6 ( 1 )

anita brands
Zelf ontworpen en tevens handgemaakte
zilveren sieraden.
> Haven 67 ( 2 )

arnold nix holterman
Het ‘veroorzaken’ van objecten door zagen,
slijpen, hameren en lassen van staal.
> Stadhuisstraat 1 ( 3 )

franca schapendonk
corry kooy

Keramiek met ‘vrouwen’ als grootste inspiratie-

Impressionisme door middel van olieverf, pastel

bron. Veelkleurigheid, kracht, humor en passie

en aquarel inkt. Gastexposant Anita Barth toont

omvat in kleurrijke beelden.

handgemaakte hoedjes met een knipoog naar

> Haven 40 ( 7 )

de jaren ‘30.
> Haven 33 ( 5 )

geertrui visser
Stenen beelden en keramisch werk.
> Lopikerstraat 37 ( 8 )

Proef!
Gevestigd in de roemruchte 16e eeuwse herberg
‘Het Paradijs’ bent u welkom voor een kop

hans van der waal

koffie, lunch, bonbons of een ijsje.

Een serie schilderijen, gemaakt naar aanleiding

> Haven 43 ( 15 )

van reizen naar Palestijnse gebieden en Israël.
> Kruispoortstraat 8 ( 9 )

stephanie hartung
Schilderijen (acryl op doek), collages van papier

jan langereis

en sieraden van zilver met parels en edelstenen.

Glas in lood en tiffany’s in alle soorten en maten.

> Havenstraatsewal 21 ( 16 )

> Wal 8 ( 10 )

streek
jef huibers

De schilders van STREEK werken met diverse

Schilderijen kermerkend door een sterk

technieken met uitgevoerd werk bestaande uit

historisch besef.

landschappen, portretten, stillevens en

> Lopikerstraat 37 ( 11 )

abstracte compositie’s.
> Lopikersingel 11 ( 17 )

lia van rossum
Stenen en bronzen beelden met de menselijke

sylvia brands

kop als uitgangspunt.

Expositie van realistische olieverfschilderijen.

> Lopikerstraat 37 ( 12 )

> Haven 67 ( 18 )

louis en joke van der veen

tawab safi

Op hout van boomtakken en stammen ge-

Impressionistische schilderijen

schilderde vogels e.a. in miniatuur en groter.

(acryl, aquarel en kalligrafie)

Daarnaast origineel beplakte dozen en wand-

> Haven 43 ( 19 )

panelen.
> Lopikerstraat 6 ( 13 )

zwanette mariken seppen
Portretten en kleine stillevens, in heldere kleuren

Nederlands Zilvermuseum

en met vlotte streken op doek gezet. Nieuwe

Leuk, interactief en leerzaam

serie portretten van dames in jurken uit

voor jong en oud!

vervlogen tijd. Tevens ‘live’ schilderwerk.

> Kazerneplein 4 ( 14 )

> Haven 63 ( 20 )
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De Culturele Zondag in Schoonhoven wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vormgeving: Couvains | www.couvains.eu

Buiten

de Veerpoort

