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Schildergroep Atelier De Tuin
In deze expositie ziet u werken van 7 gevorderde leerlingen van kunstenares
Marli Turion. Zij komen elke dinsdag samen in Atelier De Tuin in Baarn. In het
sfeervolle atelier komen de meest uiteenlopende onderwerpen en
technieken uitvoerig aan bod. Zie ook www.atelierdetuin.nl
Jan Stork schildert al 9 jaar en haalt zijn inspiratie uit de natuur. Maar hij
schildert ook abstract, bij voorkeur op doek. Meestal met acrylverf maar
soms ook olie of gemengd. www.janstork.nl
Miria de Groot heeft na haar carrière als advocaat het schilderen ontdekt. Ze
schildert puur intuïtief en niet naar voorbeeld. Ze probeert diverse emoties te
vangen in warme kleuren met vaak wat ‘goudpoeder’ als finishing touch.
Nely Grims’ kunstwerken voor deze expositie zijn allen acryl op doek, hoewel
aquarel haar voorliefde heeft. Ze probeert wat meer te abstraheren, maar
uiteindelijk wordt het toch figuratief! Nely schildert al sinds 1980 en volgde
lessen bij diverse kunstenaars.
Mieke van den Boomen werkt bij voorkeur met pen en inkt, daarnaast vult zij
dit soms aan met aquarel, krijt en potlood. Mieke volgt al jarenlang lessen in
Baarn, eerst bij Gijs van Noort en daarna bij Marli Turion. Ze won in 2005 de
Talens Paletprijs voor de regio Utrecht en Noord-Holland.
Johan Jansen is naast zijn beroep als grafisch vormgever sinds 4 jaar aan het
schilderen. Acryl op doek. Zijn inspiratie haalt hij uit de actuele
wereldproblemen: de plasticsoep, het uitsterven van insecten, oorlog en
vergankelijkheid. Maar ook eigen levenservaringen worden omgezet in
abstracte, bijzondere kunstwerken.
Hennie Droog is in 2014 begonnen met schilderen met acrylverf, na jarenlang
te hebben gewerkt als porseleinschilderes. Ze gebruikt zowel penselen als
paletmes. Ze houdt van felle, heldere kleuren en haalt haar inspiratie uit
zelfgemaakte foto’s. We exposeren ook enkele porseleinen schalen van
Hennie. www.hdroog.nl
Annemarie van der Sluys heeft al eerder geëxposeerd in ’t Koetshuys. Ze
neemt je in haar werken mee naar de natuur van de Provence, naar Toscane
en naar zeilboten in Normandië en aan de Côte d’Azur. Gemengde
technieken. www.kunstannemarie.nl

De werken zijn zeer divers en aantrekkelijk geprijsd. Deze expositie loopt tot
en met 21 juli 2019. De toegang is gratis.

Galerie ’t Koetshuys is dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Maar kijk voor de zekerheid even op onze website of we er zijn.

