U / je bent van harte uitgenodigd

Expositie
Reis in mijn binnenruimte / Lenie Kamstra

in atelier / galerie loods / kantoor / tuin
Nieuwe schilderijen / amulethangers / broches / schalen
En een selectie van

30 jaar kunst

Lenie Kamstra, Into the Forest 8, mixed media/ acryl & inkt en doek op linnen, 100x100 cm. 2020 ↑

Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 november
12:00 - 18:00 uur / inloop
Zondag 15 november t/m donderdag 19 november / op afspraak

* zie halverwege uitnodiging

Lenie Kamstra, Hydrangea Delight 11, acryl & inkt & epoxy op doek, 10 x10 cm. 2020 ↑

Gast exposanten
Erik Klein Schiphorst / Scrap art / metalen objecten met
een glimlach

Liedeke Veninga / Metalen buitenbeelden / krullen van de
ziel

Erik Klein Schiphorst, Pipes 006, koper / staal / brons / ledverlichting, 51 cm hoog ↑

Dit jaar ben ik 30 jaar beeldend kunstenaar en docent schilderen. Onder
andere omstandigheden zou ik een spetterende opening organiseren, maar
die stel ik gewoon uit tot volgend jaar. Op dit moment ben ik vooral dankbaar
dat ik dit al 30 jaar mag en kan doen. Juist in deze tijd merk ik dat veel
mensen gráág weer kunst willen zien en beleven. Daarom ga ik, met de
nodige aanpassingen, open.
Er zijn dit jaar veel positieve en prachtige dingen gebeurd: een heel mooi
interview in Leven Magazine Haarlem (zie bijlage) over mijn jubileum, veel
interesse via social media voor mijn kunstwerken en ook mooie verkoop
daardoor. En ik raakte in een enorm lange flow tijdens de hele zomerperiode
waardoor ik ontzettend veel nieuw werk gemaakt heb! Onze tuin was een
onuitputtelijke inspiratie bron.
Ik heb nieuwe schilderijen gemaakt in de serie Into the Forest , waarin je
kunt dwalen tussen fantasiebomen. De bomen zijn gemaakt van gescheurd
en geknipt doek. En er is een vervolg op de Into the sea serie, waarbij je een
duik kunt nemen in een kleurrijke onderwaterwereld.
Ook klei haalde ik weer tevoorschijn en ik heb een zonnige serie amulet
hangers en broches gemaakt. Spontaan ontstonden er een aantal schalen,
die ik met acryl beschilderd en met epoxy afgewerkt heb.
Dat ik erg veel van diverse technieken hou, zal geen verrassing zijn: ik heb
de inktpotloden ontdekt ! Dat leidde tot de start van een serie vogels die uit
een sprookjesboek lijken te komen, maar die écht bestaan :)

* Inloop of op afspraak
Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 november zijn we open van 12.00 tot 18.00 uur
en kunt u gewoon inlopen. Er zijn maximaal 8 bezoekers tegelijk in het hele gebouw. (
atelier, loods, kantoor )
Voor een goede doorstroming hebben we een aparte in-en uitgang. De kunstwerken van
Liedeke staan in de tuin, waardoor u daar rustig kunt kijken mocht het even te druk zijn.

Wilt u liever niet op de inloopdagen komen, dan kunt u van zondag 15 t/m donderdag 19
november langskomen als u van tevoren even een afspraak maakt. Mail, bel of app om
een tijdstip te reserveren : 06-13636004 Dat kan al vanaf nu. Dan heeft u de meeste kans
op een tijdstip van uw keuze. U/ je bent van harte welkom!

We volgen de richtlijnen van de Nederlandse Overheid en het RIVM.
De ruimtes zijn groot en hoog en worden continu geventileerd.

Of hoe dat heet
Gelukkig dat
het licht bestaat
en dat het met
me doet en praat
en dat ik weet
dat ik er ver vandaan
kom, van het licht
of hoe dat heet.

Hans Andreus

Lenie Kamstra, Into the Forest 7, mixed media/ acryl & inkt en doek op linnen, 100x100 cm. 2020

Wie jarig is trakteert
Vanwege mijn jubileum heb ik spectaculaire acties, kortingen en cadeaus
bedacht. Daarover volgende week meer. 😊

Herman en ik hopen je/u te zien tijdens één van de expositie dagen!
Zonnige groet,
Lenie

↑

CADEAUS
IN DE GALERIE WINKEL
Als je een leuk kunstcadeau zoekt,
voor jezelf of om weg te geven:
In de vitrines en in de loods zijn gekleurde en (de allerlaatste) Delftsblauwe kleitabletten 12x12 cm,
hortensia schilderijtjes 10x10 cm (in
epoxy), Delftsblauwe tegels met
vogels, mini schilderijtjes, schalen van
klei en de nieuwste collectie amulet
hangers en broches, bijna in alle
kleuren van de regenboog.

Voor de hangers en broches is ook een
passend brievenbusdoosje, waardoor
het als cadeau opgestuurd kan worden.

Prijzen vanaf 20,Ook heb ik een mooi vormgegeven
cadeaubon voor elk gewenst bedrag.

Liedeke Veninga, Ontspringing 2 www.liedeke.nl

Contact
Satellietbaan 35
2181 MG Hillegom
06 – 13636004
mail@leniekamstra.nl

www.leniekamstra.nl

