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Nieuws & Events
Twee solo-exposities Arnhem en Zwolle in Juli en Augustus 2006
Nieuwe Galeries Leiden, Alkmaar en Delft

Vanuit een heerlijk warm atelier waar de verf bijzondere dingen uithaalt op het doek,
mag ik u op de hoogte brengen van mijn twee solo-exposities. A.s. weekend worden ze
ingericht en gaan een tiental gloednieuwe schilderijen mijn atelier verlaten. Schilderijen waar
ik heel trots op ben! Ik heb gewerkt met een nieuwe techniek, waar ik al een tijd mee
experimenteer, de zogenaamde collage-techniek. Hiermee krijgen de schilderijen nog meer
gelaagdheid en worden ze door het gebruik van verschillende materialen driedimensionaler.
De aandacht ligt op compositie, kleur en beweging.
De vogelfiguren blijven voor mij een dankbaar onderwerp om deze techniek toe te passen.
Met deze, en andere, humorvolle figuren probeer ik nog steeds die glimlach bij mijn
toeschouwers te voorschijn te toveren...

Solo-expositie in Cafe Verheyden te Arnhem 2 juli - 3 September 2006
Cafe Restaurant Verheyden is sinds 1991 een familiebedrijf, gevestigd in een oud
pakhuis in hartje centrum Arnhem. Ook beschikt Verheyden over een stadstuin welke
een ware oase is in een drukke stad. Specialiteit... ? Laat bijvoorbeeld het
Oestermeisje 'live' uw oesters openen!
Cafe Verheyden is geopend van 12.00 tot 23.00 uur. Zondag en Maandag gesloten.
Weverslaan 6 te Arnhem Tel. 026-4437035 www.cafe-verheyden.nl

Solo-expositie in 'Het Vliegerhuys' te Zwolle 2 juli - 3 September 2006
Brasserie 'Het Vliegerhuys' een huys om te onthouden. Het pand dateert uit 1450, en
heeft prachtige 'kamers' met gestucadoorde plafonds, marmeren en houten vloeren,
gesitueerd in het centrum van Zwolle. Neem plaats aan de grote leestafel met een
lekkere kop koffie en geniet van de kunst om je heen.
Dagelijks geopend vanaf 9.30 behalve op Zondag.
Nieuwstraat 55 te Zwolle Tel. 038 4221206 www.vliegerhuys.nl

Trots presenteer ik 3 nieuwe galerie's. 'De Kunsthuizen' Leiden, Delft en Alkmaar.
De Samenwerkende Kunsthuizen is een uniek concept in Nederland. Zij bieden een
zeer uitgebreide, continu vernieuwende, en vooral spannende collectie Moderne
Nederlandse kunst. De passie voor kunst en het plezier om dat met anderen te delen
is wat mij aanspreekt bij de gebroeders Henk Jan en Bart Mulder, oprichters van de
Kunsthuizen. Het vervult me dan ook met trots dat ik sinds februari 2006 hier mijn
werk op constante basis kan exposeren.
Kijk ook op de website www.kunsthuizen.nl waarop medio juli de column door
mij is verzorgd!
Kunsthuis Delft, Vrouwjuttenland 22, T 015-2133327
Kunsthuis Alkmaar, Fnidsen 97, T 072-5203340
Kunsthuis de Mare, Korte Mare 26 Leiden, T 071-5284480
Bij geen gehoor: 06-27000099

Natuurlijk is mijn werk ook te bezichtigen op mijn vaste expositieadressen:
C-Lijsten, galerie en lijstenmakerij. Koningin Julianalaan 120 te Voorburg.
Openingstijden dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 18.00 uur.
Tevens kunt u hier terecht voor schilderworkshops gegeven door Willemien Brand
Voor meer informatie C-Lijsten: 070 386 49 60, email: c-lijsten@planet.nl
ACE Art for Body and Wall. Lange Koepoortstraat 20 te Antwerpen.
Dicht bij de grote markt, open elke donderdag, vrijdag en zaterdag.

Dank voor jullie aandacht, vriendelijke groet, Willemien Brand.

