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B eeldend k unstenaar I Ont wer p er
NIEUWS
Zondag 22 juli 2007: Opening trio-EXPOSITIE te HELLEVOETSLUIS
Nieuwe druk: ansichtkaart Happy Frog
Art koffer & giclée geveild op fundraisingfeest van Ronde Tafel 103 Voorburg

Na twee weken ondergedoken geweest te zijn in het atelier van een collega kunstenaar, alwaar ik
naar hartelust kon ‘spatteren en spuiten’ (zoals een kunstenaar betaamd..) is er weer een serie gloednieuwe
schilderijen klaar, waar de energie werkelijk van af-spettert!
In een grote lege ruimte met alleen maar een badkuip, kon ik letterlijk de schilderijen onder de douche zetten,
met spuitbussen ‘bespuiten’ en met paletmes bewerken. Tot gevolg hebbende dat ik tot mijn éérste abstract
schilderij ben gekomen... Of toch niet helemaal abstract...?
U kunt het zien op de expositie in Hellevoetsluis... Ik hoop u de 22-ste juli te verwelkomen!
..en-eeh, bedankt Michiel!!

Willemien Brand

TRIO-expositie in Galerie Roel Hofman 22 juli - 9 september 2007
14.00 -17.00 uur, Oostkade 28 Hellevoetsluis (Vesting).
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van de
expositie van de kunstschilders Arien Winkel, Roel Hofman en Willemien Brand.
Zij zullen allen deze middag aanwezig zijn. Onder het genot van een glas
champagne wordt de expositie officieel geopend. U kunt tevens tegen betalling
door Arien Winkel een schetsmatig geschilderd portret laten maken.
Meer informatie: www.roelhofman.nl of 06-26760866

NIEUW!! Er is weer een nieuwe ansichtkaart!; Happy Frog.
Nog voordat dit schilderij de galerie heeft kunnen bereiken had een alerte ‘vaste
klant’ deze vrolijke kikker al gespot. De deal was dus snel gesloten.
Ik heb er ansichtkaarten van laten drukken, want als mijn ‘spruiten’ zó snel het ‘huis
uitgaan’ dan heb ik gelukkig toch nog een aandenken....

Art koffer & giclée geveild op fundraisingfeest van Ronde Tafel 103 Voorburg
Met een opbrengst van maar liefst 5.450 euro kun je het fundraisingsfeest van de
Ronde Tafel 103 Voorburg zéér geslaagd noemen. Op zaterdag 21 april in een volle
sociëteit Phoenix te Delft werd dit geld bijeengebracht voor het Rainbow Twinning
Project in Zuid Afrika. De ca. 150 feestgangers konden hun geluk beproeven in een
loterij met prachtige prijzen maar ook gingen werken van de Voorburgse
kunstenaars Frans Kokshoorn, Ming Hou Chen en Willemien Brand onder de hamer.
De trotse bezitter van mijn giclée stond vrolijk op de dansvloer te dansen met het
koffertje onder de arm... ‘t was een leuk feest!

Mijn vaste expositieadressen:
De Kunsthuizen Alkmaar Fnidsen 97 Tel 072-5203340, bij geen gehoor: 06-27000099
De Kunsthuizen Delft Vrouwjuttenland 22 Tel 015-2133327, bij geen gehoor: 06-27000099
De Kunsthuizen Leiden de Nieuwe Rijn 48 (ingang Hartensteeg) Tel 071-5284480 www.kunsthuizen.nl
Galerie C-Lijsten Voorburg Koningin Julianalaan 120
Openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. Tel: 070 386 49 60 of email: c-lijsten@planet.nl
The Arts 's Hertogenbosch Orthenstraat 41 Tel: 073-6142854 www.thearts.nl
Openingstijden maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.
Galerie I Kunstuitleen I Hofman Spijkenisse Dr. J. M. den Uyllaan 17
Openingstijden donderdag en vrijdag 10.00 uur tot 17.00 uur, zaterdag tot 16.00 uur

Dank voor uw aandacht, vriendelijke groet, Willemien Brand

