Duinplein, Boulevard zeezijde

www.schilderenaanzee.nl

Beste kunstliefhebbers,
We gaan weer OPEN!

Weliswaar op een kier, maar het begin is er na 6 maanden zonder exposities. Vanwege de COVID-maatregelen mogen we maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen. In de bovenbouw 8 en in het souterrain
6 bezoekers, met 1,5 meter afstand. Vanaf 5 juni tot en met 27 juni is er werk te zien van zes leden van de
Katwijkerkring. Het is de uitgestelde expositie met de titel “STAD.” Het eerste deel LAND kon nog in november
worden gehouden. Joke Bontenbal toont keramisch werk van rotstempels die zij tegenkwam op haar reizen
door Nepal, Armenië, Cappadocië en Frankrijk.
Het DUNAatelier is open van vrijdag - zondag, telkens van 14.00 – 17.00 uur.
Graag tot ziens.
EXPOSITIE STAD

PROGRAMMA Juni 2021

Fred Thoolen toont twee grote werken uit Berlijn en Londen.

Kees van Schie en Robin Akkerman uit Leiden waren de afgelopen tijd
in Willemstad Curaçao. Het is daardoor niet vreemd dat beiden werk
uit die stad laten zien.
Frans Bianchi toont nu aquarellen van Rotterdam. De schilderijen in
olieverf van Marcel Duran geven stadsgezichten weer uit Nederland.  
Louis Visser toont een aantal van zijn Amsterdamse stadsgezichten
die hij, weer of geen weer, ter plekke schildert.

Katwijkerkring
De dertig leden van de
Katwijkerkring hebben allen in
het verleden deelgenomen aan
KATWIJK EN PLEIN AIR,
en laten
op deze tentoonstellingen werk zien
dat juist niet in Katwijk gemaakt is.
Regelmatig houden zij tentoonstellingen in het Katwijkse DUNAatelier.
Dit maal onder de titel
Stad en Land.

schilderen aan zee

In november 2020 LAND en in
juni 2021 STAD met Marcel
Duran, Louis Visser, Robin
Akkerman, Kees van Schie,
Frans Bianchi en Fred Thoolen.

Kijk ook eens op onze website:
www.schilderenaanzee.nl
en like onze Facebookpagina:
www.facebook.com/KunstvereenigingKatwijk. Af- of aanmelden
voor deze nieuwsbrief: mail aan
pr@schilderenaanzee.nl
DUNAatelier, Duinplein, Boulevard
Zeezijde, Katwijk, bij de vuurtoren.

