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Terugblik expositie in ’t Patronaat

6 & 7 april 2019 hebben 12 kunstenaars en een aantal kunstenaars van Severinus geëxposeerd in ’t
Patronaat. De circa 130 bezoekers waren verrast over het diverse aanbod en de mogelijkheid om met de
betreffende kunstenaars in gesprek te gaan over de werken. Zie ook bovenstaande foto’s.

Jaarbijeenkomst 15 april 2019
Allereerst dank aan Hans Sonnemans van ‘t Slot voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte en
koffie/thee met koekje. 13 leden en 4 bestuursleden waren aanwezig. Het verslag is inmiddels aan alle
leden gemaild.

Atelierroute 2020 & DE VERDIEPING



Zet alvast in je agenda 18 en 19 april 2020 atelierroute.
Expositie in DE VERDIEPING thema 100 jaar Veldhoven april, mei, juni 2020.

Nieuwe voorzitter & penningmeester
Ter opvolging van Ingrid zoeken we een nieuwe voorzitter (hoeft geen kunstenaar te zijn, maar wel
betrokkenheid met kunst) en penningmeester. Geïnteresseerden kunnen contact op nemen met Ingrid
van Dooren via email: iccvandooren@gmail.com

Exposities van Leden
 De expositie van Hanneke Hielkema, is verlengd.
Haar werk is nog te bezichtigen in De Verdieping tot en
met 14 juni.
 Groepsexpositie met thema "Oud hout"
in Museum 't Oude Slot Veldhoven 28 april t/m 30 juni.

Oud bestuurslid Siona is werkzaam bij Royal Talens. Tijdens de
jaarbijeenkomst hebben we voorgesteld om een uitstapje te
organiseren naar Talens. Dit kan op 3 of 10 oktober 2019. We rijden
met eigen vervoer naar Apeldoorn. Vroeg in de middag start een
rondleiding van 90 minuten door de fabriek en daarna een korte
workshop van ongeveer 60 minuten. De workshops zijn "Zelf verf
maken" waarbij we zelf verf gaan maken, "Het oog van de meester"
waarbij we met acrylverf en softpastel aan de slag gaan of een klein
mixed media canvas "Cirkel". De prijs per persoon voor een rondleiding
en één van de korte workshops is €35 per persoon. Koffie/thee met
lekkers en materialen zijn hierbij inbegrepen en elke gast krijgt een
kleine attentie mee. Zie ook:
https://www.royaltalensexperience.nl/groepen/
Bij een groep van minimaal 14 personen gaat het door. Heb je interesse laat
dit dan voor 15 juni a.s. weten via grasch@planet.nl.

Suggesties/vragen
Stuur een mail aan info@kunstinhetrondveldhoven.nl
Neem ook eens een kijkje op onze website: www.kunstinhetrondveldhoven.nl

