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www.ankevangorp.exto.nl

Guus Verzellenberg
schilderijen, carborundum
drukken, objecten

zien

www.guusverzellenberg.nl

2

Anneke Toussaint
keramiek
Gerrit Bartelink
beelden in steen
Adriaan van Rossen
beelden, minibeeldjes

horen
3

www.artisculp.nl

Hal gemeentehuis
Raadhuisplein 1
5831 JX Boxmeer
Atelier ‘Kleierije’
Grotestraat 112
5836 AH Sambeek
06 50947233
‘de Pimpernel’
Groeningsestraat 32
5826 AC Groeningen
0478 631679

Marijke van Bergen
theater Pimpernel
Gijs van Lanen
sculpturen van hout en ijzer

opening

9 sep 2016, 19.45 uur
hal/plein gemeentehuis Boxmeer

m.m.v.

De Fanfare van de 4e Hoedanigheid
Marijke van Bergen, verhalenvertelster

open

10 & 11 sep 2016
van 11.00 -17.00 uur

www.gijsvanlanen.nl

Marian Sondermeijer
ruimtelijke vormen
www.kleikunstboxmeer.nl

Kristianne Tummers
mixed media, installaties
Frank Lindner
objecten van glas
www.atelier-estrella.nl

Wil Friesen
fotowerken, installaties
www.wilfriesen.nl

Wim Geurts
houtkunst
www.geurtshout.com

Jacques van Bakel
schilderijen
Lianne van den Boogaard
schilderijen
www.liannevandenboogaard.nl

ontwerp: wilfriesenautonomefotograﬁe

www.kristiannetummers.nl

Ter gelegenheid van het 2e lustrum van kunstcollectief Kunstkolk Boxmeer zijn 3 exposities ingericht. Voor elke expositie
is uitgegaan van een van de thema’s horen, zien en zwijgen.
Deze 3 begrippen zijn altijd het vertrekpunt voor het scheppend bezig zijn van de kunstenaar en behoren daarmee tot
de grondbeginselen voor het maken van kunst.
De Kunstkolk heeft haar 10-jarig bestaan aangegrepen om
rond elk begrip een expositie samen te stellen met werken
van alle Kunstkolkleden. De exposities zijn tijdens het lustrumweekend te zien op de in deze folder genoemde 3 locaties.
Daarna is gedurende de maand september in de hal van het
gemeentehuis een expositie te zien waarbij in een beperktere omvang kunstwerken uit de 3 exposities in 1 expositie
zijn opgenomen.

09 sep
10 sep
11 sep

boxmeer

expositiesworkshopsdemonstratiesrondleidingen

zwijgen

Anke van Gorp
ruimtelijke weefobjecten

tien jaar kunstkolk

tien
jaar
kunstcollectief
kunstkolklocaties
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www.kunstkolk.nl

tien
jaar
kunstcollectief
kunstkolkdeelnemers

www.kunstkolk.nl

expositiesworkshopsdemonstratiesrondleidingen

Brasserie
De Bock
Steenstraat 97-99
Boxmeer

N
zwijgen

Grand café
De Douairière
Steenstraat 156
Boxmeer

mede mogelijk gemaakt door

tien jaar kunstkolk

kunstcollectief kunstkolk boxmeer
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