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Nieuwe kunstenaar
Wilma van Hoven is al meer dan 20 jaar actief met steengoed (klei) en
porselein. In 2016 voegde zij ook glasbewerking en textiele werkvormen
toe aan haar creatieve activiteiten. Naast traditionele voorwerpen zoals
schalen, kommen en vazen die hun uitstraling danken aan een steeds
weer andere bewerking en decoratie, ontwerpt zij ook meer vrije
vormen en beelden. In porselein zoekt zij de grenzen op van de
kwetsbaarheid van deze bijzondere kleisoort. Al haar werkstukken zijn
uniek van vorm en kleur. Ook in haar omgang met glas, deels gekleurd
deels transparant, is zij voortdurend op zoek naar nieuwe
mogelijkheden en toepassingen die dit materiaal biedt. Naast
ornamenten richt zij zich ook op het maken van gebruiksvoorwerpen. In
haar werkstukken van textiel is diezelfde passie voor experimenteren
terug te vinden. Kijk eens op Instagram: wvzuylen

Editie Zuid – Bourgondische Beleving
De nieuwe editie Zuid -2019 van de Bourgondische Beleving is
klaar. Kunst in het Rond en enkele van onze kunstenaars staan in
dit boekje dat gratis verspreid wordt via de VVV’s, toeristische
informatiepunten, alle adverteerders en het toeristisch bedrijfsleven.
Hierin worden culinaire en culturele zaken beschreven, alsook
recepten, streekproducten, horeca- en verblijfsaccommodaties,
kunst- en cultuurlocaties, evenementen en activiteiten op velerlei
gebied in de regio. De online versie van deze editie is te bekijken via
onderstaande link:
http://ardsmedia.nl/wordpress/?project=zuid-2019

Uitstapje naar Talens
Het uitstapje naar Talens op 3 oktober was een succes. Na een
enthousiaste rondleiding van Siona Snel door de fabriek hebben we
zelf verf gemaakt.

Atelierroute 2020 op 18 en 19 april
Officiële opening atelierroute op 17 april 2020 van 19:30 tot 21:30 uur in ’t Oude Slot

Beeldmateriaal
Voor communicatie in brede zin zoals website, facebook, persberichten etc. zijn we op zoek naar recent
beeldmateriaal. Graag dit in groot formaat met beschrijving van het werk en je naam mailen naar
Grasch@onsbrabantnet.nl

Expositie in DE VERDIEPING
Expositie in DE VERDIEPING: thema 100 jaar Veldhoven
april, mei, juni 2020. Er hebben zich inmiddels zo'n 25
leden aangemeld voor de expositie. Afhankelijk van
het soort werk en de grootte wordt bepaald hoeveel
werkstukken er kunnen worden geëxposeerd. Er mag
ook bestaand werk ingeleverd worden. Wel dient er
een stukje tekst toegevoegd te worden waaruit de
verbinding met het thema 100 jaar Veldhoven blijkt.
Zie voor meer info de mail hierover. Reageren kan nog
tot 22 november 2019.

Facebook Kunst in het Rond: Kihr Veldhoven
Wij proberen onze Facebook-pagina: Kihr Veldhoven te activeren met ook jullie inbreng van expo' s en
andere gebeurtenissen. Het mag ook een foto zijn van nieuw werk of je voorbereidingen voor de expositie
100 jaar Veldhoven met toelichting. Heb je een berichtje met , mail het dan naar grasch@onsbrabantnet.nl
dan plaatsen we het op facebook.

Nieuwe penningmeester
Ter opvolging van Ingrid zoeken we een nieuwe
penningmeester (hoeft geen kunstenaar te zijn, maar wel
betrokkenheid met kunst). Geïnteresseerden kunnen
contact op nemen met Ingrid van Dooren via email:
iccvandooren@gmail.com. Ook vrijwilligers zijn welkom
voor ondersteuning bij activiteiten zoals de atelierroute of
de expositie.

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

