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NIEUWS
Kerstbal beschilderd voor kerstnummer Margriet
Intrek genomen in nieuw atelier
Nieuwe uitgave giclée NON STOP FROG

Deze week staat ‘mijn beschilderde kerstbal’ in de Margriet! Via www.margriet.nl kun je hierop bieden. De
opbrengst van de veiling gaat naar Cordaid Memisa. De bal is 20 cm in doorsnede, en met collagetechniek
beschilderd. Over de kerstbal: “Het was heerlijk om te werken aan zo'n 3D-kunstwerk! De collagetechniek maakt zo'n
enorme bal spannend en geeft hem diepte; tussen de stukken scheurkalender en dikke lagen verf zoemen bijen vrolijk
het nieuwe jaar in. Wat ze zzoemen? Een gelukkig kerzzz feezzzz!”

VERHUISBERICHT ... Nieuw atelier van 100 m2. Hier heb ik de ruimte, het licht en andere creatieven om me

heen. Elke morgen ga ik nu ‘naar mijn werk’.. en ik moet zeggen dat me dat ZEER bevalt! Er staan 4 ezels
waar de doeken me uitnodigend aankijken. En ik werk als een bezetene aan alle doeken tegelijk!
Kantoorgebouw DE VEUR, Veurse Achterweg 26 in Leidschendam. Bezoek na telefonische afspraak.

NIEUW!! Giclée NON STOP FROG uitgebracht in oplage van 15 stuks.
Het resultaat is weer fantastisch! Alle giclee´s zijn door mij met de hand bijgeschilderd,
hierna genummerd (15 stuks) en gesigneerd. Een beperkt aantal uit deze serie zijn te
vinden bij, The Arts in Den Bosch, galerie C-Lijsten te Voorburg, galerie HOFMAN te
Spijkenisse en bij de Kunsthuizen in Leiden.

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

