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Atelierroute
De atelierroute is gepland op zaterdag en zondag 23 en 24 april. Er zullen 35 kunstenaars deelnemen. De
opening van de atelierroute wordt verricht door de wethouder Hans van de Looij op vrijdag 22 april om
19.30 uur in museum ’t Oude Slot.

Expositie van 2 van onze leden
Dorothé Tielen en Willemien Mansvelders hebben een expositie in De Smeltkroes, Kijkakkers 1,
Maarheeze. Van 9 maart tot en met 12 april 2022. Zondag 20 maart tussen 14.30 en 17.00 uur zijn beide
kunstenaars aanwezig.

Dorothé Tielen: “Ik ben altijd al
gefascineerd geweest door
vormen in de natuur en met name
de vormen die zich manifesteren
in boomstronken, gebogen takken,
resten van planten. Sinds 2006
houd ik me bezig gaan met glas:
glas in lood, glasfusing en –casting.
De laatste jaren combineer ik hout
en glas, de ene keer voert het glas
de boventoon in de kunstwerken,
de andere keer het hout.

Ik verwonder me over de structuren en de herhalingen die in de natuur te vinden zijn, ze lijken dezelfde,
maar zijn steeds anders. Door ermee te spelen voel ik me in mijn element”.

Willemien Mansvelders:
“Het ontdekken en het vinden van inspiratie om een
schilderij te creëren is voor mij telkens opnieuw een
uitdaging. Ik verwerk vaak materialen in mijn
schilderijen, liefst uit de natuur.
Voordat ik mijn schilderijen kan afronden struin ik dan
ik ook vaak de bossen af om precies dát te vinden wat
ik nodig heb. Grappig is ook dat een ander het soms
voor me vindt”.

Ode aan Veldhovense kunstenaars

Luc Verhaart heeft deze collage gemaakt.
Hij geeft aan: “ Eerder was ik al eens van plan een collage te
maken, want dat doe ik doorgaans niet. Met het scharrelen
in zaken die ik al tijden bewaard heb, én het boekje over de
Veldhovense kunstenaars 2022-2023, ontstond het idee om
dáármee die collage te maken. Op bijgaande foto zie je het
resultaat. Bij de atelierroute zal ik hem zeker tonen !”.
www.lucverhaart.jouwweb.nl

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@kpnmail.nl

Suggesties/vragen
Stuur een mail aan info@kunstinhetrondveldhoven.nl Wist je dat wij ook actief zijn op facebook en
Instagram. De linken zijn bereikbaar via onze website: www.kunstinhetrond.nl
facebookpagina: https://www.facebook.com/people/Kihr-Veldhoven/100014114508825.

