Open ateliers bij Stichting Ateliers De Werkhaven
Zondag 12 juni van 11:00 tot 17:00 uur is er de
jaarlijkse open dag bij Stichting Ateliers De
Werkhaven. Ieder die belangstelling heeft en zich
graag even wil onderdompelen in de sfeer van kunst
en cultuur, of louter voor informatie is welkom.
Deelname aan de activiteiten is gratis en vrijblijvend.
Deelnemende kunstenaars van De Werkhaven zijn:
Timo van Aken, Van Royen, Jan Lange, Gerrit Kerssies,
Marie-Gabrielle Manche, Ria Stockmann, Jettie
Joosten, Gerdie Schiphorst, Erik van der Endt, Claudia
Bidoggia, 100%FAT, Lieven Maes, Erik Kijk in de Vegte,
Floris Schreuder, Patrick Ros, Thomas de Groot.
Er is expositie in de gangen en monumentale beelden
in de achtertuin. Ook is live muziek: Ingrid van Ree en John Fernon: piano en zang, Harmen Lucas en
Gerard van Kempen: viool en piano, Jantine Omta: piano en popmuziek, Gudrun Hendriksman: harp,
Berry en Daniel: gipsymusic, LAZZ: jazztrio, Erik van der Endt: gitaar en zang
Je kunt kennismaken met de kunstenaars en hun werk:
- In het atelier van 100%FAT is de 'Aging machine' in werking; daar kun je zien hoe je eruit ziet als je
75 bent! In de vitrine staat een nieuwe interactieve machine die je zelf kunt bedienen.
- In het atelier van Patrick waan je je tussen de hazen in de velden, wanneer je het video-epos "Hoe
de hazen lopen" bekijkt (een animatie co-productie met Heleen Redderhof).
- Jettie Joosten exposeert haar materie-schilderijen en ook die van haar cursisten. Tevens geeft zij info
over haar werkwijze en de cursussen. Kunstkaarten van haar werk zijn te koop.
- Tekenatelier Gerdie Schiphorst verzorgt demonstraties hoe in 10 minuten een sfeervolle
modeltekening ontstaat, waarin je jezelf ( of je kind) herkent.
- Erik van der Endt geeft info over zijn werk en over de cursussen. Ook speelt hij eigen werk op gitaar.
Zijn cd's zijn te koop in zijn atelier.
- Claudia Bidoggia geeft, samen met Kim ten Oever, demonstraties aan de gasbrander. Zij laten zien
hoe je vloeibaar glas kunt verwerken tot kralen of glasdraden. Wie wil, mag het ook een keer
proberen! Er zijn ook demonstraties glas-in-lood. Verder is er in haar atelier werk te zien en te koop.
- In het beeldhouwlokaal van Ria Stockmann kun je een hanger van speksteen kopen of er zelf een
maken. Verder exposeert Ria haar werk en geeft informatie over de cursussen.
- Timo van Aken heeft een expositie van zijn nieuwste olieverfschilderijen. Zijn slogan:"Niet kijken
maar kopen".
- Gerrit Kerssies toont zijn werk en er is ruimte om vragen te stellen.
- In het atelier van van Royen kun je haar werk bekijken onder het genot van een kopje koffie/thee.
- Jan Lange heeft zijn atelier open en hij heeft creatieve vuurkorven in de beeldentuin staan.
- Marie-Gabrielle Manche stelt haar atelier open, en er is ruimte voor gesprekken over kunst, cultuur
en poëzie.
Stichting Ateliers de Werkhaven (tegenover het Volkspark), Borstelweg 29, Enschede
www.ateliersdewerkhaven.nl en www.facebook.com/AteliersDeWerkhaven

