8 & 9 september
2018
In de Grote of St. Clemenskerk te Steenwijk

De expositie “Kunst in de Kop” is dit jaar voor de 11e keer georganiseerd door de leden van
de Lionsclub Steenwijk en Kopje Cultuur. Het thema dit jaar is: ‘Spanning’.
16 kunstenaars uit Steenwijkerland en omgeving, exposeren In de Grote of St.Clemens kerk
hun kunst in uiteenlopende stijlen en technieken. Er is bewust gekozen voor een zo groot
mogelijke diversiteit en daardoor tegenstellingen in kunstuitingen. U heeft ook de
mogelijkheid een uniek kunstwerk te kopen.
Ons doel is de inwoners van Steenwijkerland en omgeving in contact te brengen met
regionale kunst en in het bijzonder jonge mensen hiervoor te interesseren. Verschillende
activiteiten voor scholieren worden door ons georganiseerd. Middelbare scholen zijn
benaderd om meer lessen met kunst en cultuur te ondernemen.
De deelnemende kunstenaars in volgorde van hun stand vanaf de toegangsdeur.
Links:
Scholieren van CSG De Eekeringe zijn al een aantal maanden bezig met een eigen kunstproject. Een
aantal werken zijn hier te bewonderen. De winnende werken worden donderdagavond 13 september
bekend gemaakt.
Rechts:
In de serie schilderijen van Annet van der
Kamp onderzoekt de kunstenaar het
spanningsveld tussen lijn en vorm,
afstand en nabijheid.
www.artkamp.nl

Nioutze Ho werkt de laatste jaren met auto-onderdelen
en sloophout om er muziekinstrumenten mee af te
beelden. “Mijn Chinese afkomst is zichtbaar door
combinatie van Oosterse mystiek, westerse techniek en
toepassing van kalligrafische beeldelementen.” Nioutze
heeft gewoond in Hong Kong, Parijs, Australië en nu in
Nederland.
www.nioutzeho.nl

Fransje Versloot laat zich leiden in haar schilderijen door haar
gevoel. Het uiteindelijke resultaat vertelt haar eigen verhaal,
ook aan Fransje zelf. Ze gebruikt spatels en messen, waarmee
de verf rechtstreeks op het doek aanbrengt. Grote halen en
subtiele toetsen wisselen elkaar af. Dan eens gedempt van
kleur, dan eens uitbundig expressief.
www.Fransjeversloot.nl
Fenny van der Zee is schilder en tekenaar. Daarbij
ontwikkelde Fenny haar kwaliteiten in beeldhouwen
en glasbewerking. Ze heeft een galerie. Fenny geniet
van haar creativiteit.
www.galeriepotpourri.nl

Michael Pengel werkte 30 jaar
als steen- en beeldhouwer aan
restauratie projecten en
Monumentenzorg. Nu is hij
freelance beeldhouwer.
Michael zijn werk valt op door
de spanning van verschillende
materialen en bewerkingen.
Combinaties als oud hout,
glanzend hout, steen,
geoxideerd metaal, gepolijst
brons. Objecten, vooral aan de
wand.
Facebook: Michael Pengel
Mariet Rankenberg combineert graag oude
handwerktechnieken met nieuwe. Het zoeken naar
nieuwe mogelijkheden voor oude textieltechnieken en
materialen trekt haar erg aan. Hierbij worden veel
kleurnuances gebruikt en een zekere mate van
transparantie.
www.marietrankenberg.nl

Martin de Jong bouwt steden
in het platte vlak: groot en
kleurrijk als de stad zelf.
Vaardig stapelt Martin met
verf en penseel hoge
bouwvolumes. Het bouwen
houdt nooit op, de stad leeft.
www.ateliermartindejong.com

Wout van Doornik. Wat u hier
ziet is porselein. Porselein wordt
niet, zoals klei gevonden, maar
samengesteld uit grondstoffen,
Werken met porselein is
moeilijk. Maar het resultaat is
hagelwit en hard als glas. Het
materiaal is meteen glad en
waterdicht. Zijn decoraties zijn
stijlen uit de 1e helft van de
vorige eeuw als Bauhaus, Art
Deco en De Stijl.
www.pottenbakkerij-ossenzijl.nl

Jan Eric Krikke fotografeert diverse onderwerpen zoals: Natuur in Nederland, Weer en Onweer,
Nederland bij Nacht en Evenementen. Foto’s, soms van gebeurtenissen door menselijk oog
nauwelijks waarneembaar, worden met zorg, kennis en veel geduld door Eric gemaakt.
www.jekfoto.nl
Ingeborg Sturre is op deze expositie een bekend
talent. Diversiteit aan materialen als kleuren goud en
zilver, edelstenen, email, hout, UV hars, hout en
daarbij afwisseling van techniek vormen haar
opvallende sieraden. Vaak wordt er aan Ingeborg
gevraagd bij een verhaal een sieraad te ontwerpen.
www.siering.nl

Elisa van den Berg is beeldhouwster met een eigen
atelier voor workshops. Vanaf 1996 startte zij haar
beroepspraktijk als beeldend kunstenaar. Elisa
exposeert regelmatig en werkt met opdrachten van
particulieren en bedrijven. Daarbij heeft zij in diverse
onderdelen van de kunstdiscipline les gegeven. In
haar persoonlijke levenssfeer ontdekte zij de kracht
van beeldend denken en deelt dit
graag met andere mensen.
www.elisavandenberg.nl
Marcelle van der Leeuw werkt als
meubelmaker met FSC goedgekeurd
hout. Haar werk is gesigneerd met de
initialen M J L. Marcelle haar
tafelbladen, krukken, sieraden zijn
samengesteld uit verschillende
soorten hout. Haar werk heeft een
hoge schoonheidswaarde. Marseille
heeft momenteel met haar
schilderijen een expositie in het
ziekenhuis Isala in Meppel.
www.marcellevanderleeuw.nl

Margo van der Molen-Kramer zegt: “klei daagt mij uit en laat zich zeker
niet door iedereen de wet voorschrijven”. Voor deze expositie heeft
Margo zich toegespitst op de spanning tussen allerlei materialen en
vormen in klei. Dan zie je meteen haar resultaten in keramiek. Ze
balanceert, zoekt de grens en ontdekt van daaruit verder.
www.gomargo.nl

Son Hekelaar haar werk kenmerkt zich in
stillevens met een hoog realiteitsniveau en
authentieke sfeer en uitstraling.
Kenmerkend is dat zij vaak kiest voor
bijzondere ondergronden om op te
schilderen, zoals bv. oude panelen, luiken
en zelfs staldeuren uit de 17e eeuw.
www.thedutchpainters.nl

Willem Willemsen ontwerpt opnieuw unieke modellen
van gebruikte meubels of van onderdelen, zolang het
maar om massief hout gaat. Het verschil met beeldende
kunst en zijn werk is, dat de kunstenaar kunst ‘uit’ hout
haalt en Willem ‘van’ hout.
www.idatelier.nl

Hansje Busquet-de la Porte is opgeleid als fijnschilder en
probeert steeds iets nieuws te ontwikkelen.
Haar dromerige schilderijen vertellen een verhaal. Hansje
raakte in Italië onder de indruk van mozaïeken. Ze
experimenteerde met technieken en materialen. Met
Italiaans glas en servies knipt ze minuscule stukjes en bouw
daar haar kleurrijke mozaïeken millimeter voor millimeter
op.
www.Hansje.Org

Openingstijden & Programma
vrijdag

7 september

19.30 – 22.00

feestelijke opening Kopje Cultuur en Expositie

zaterdag

8 september

10.00 – 17.00

Activiteiten Kopje Cultuur in de Kerk en Steenwijk

zondag

9 september

13.00 – 17.00

Activiteiten Kopje Cultuur rondom de Kerk en Steenwijk

donderdag

13 september

19.30 – 22.00

Meet & Greet Kunstenaar(s)
Prijsuitreiking werken scholieren Eekeringe

De expositie is mede mogelijk gemaakt door:

Meer informatie:

Kopjecultuur.nl
kunstindekop

