
Uitnodiging atelierroute

In het weekend van 29 en 30 september zetten de kunstenaars van Blaricum hun ateliers weer open voor 

belangstellenden. Dit jaar doet Keramiek Atelier Blaricum voor de 7e keer mee. 

Tussen 11 en 17 uur kunt u een kijkje te komen nemen, genieten van de keramische objecten en 

kennismaken met de kunstenaar. Combineer dit met een bezoekje aan het mooie dorp Blaricum.  

De theeschenkerij (voor het goede doel) op de Polweg met huisgebakken taarten is ook weer aanwezig. 

Dit jaar heeft Keramiek Atelier Blaricum een nieuwe gastkunstenaar, Greetje Dekker, kunstschilder.

Het belooft een mooie combinatie te worden van schilderijen en keramiek; in kleur en sfeer passen de 

werken heel goed bij elkaar. U bent van harte uitgenodigd!

www.atelierrouteblaricum.nl

Terugblik - Kunstproject Heelmeesters
In de eerste helft van 2018 heeft Keramiek Atelier Blaricum op een aantal leuke plekken geëxposeerd.  

In februari en maart nam ik in het stadsmuseum Harderwijk deel aan het Kunstproject Heelmeesters.  

Een mooie combinatie van verschillende kunstdiciplines met elk een eigen inspirende Heelmeester.  

Het object dat ik voor deze expositie maakte was een verwijzing naar de talenten van een mens. Ik maakte 

een zaaddoos waar je, met enige moeite, ook ín kunt kijken. Op zoek gaan naar je eigen potentie. Wát ben je 

allemaal? Bij het object maakte ik een gedicht dat hieronder is weergegeven.  

Het was een bijzonder project op een prachtige locatie. 

Overzichtstentoonstelling 
Keramiek
Keramiek Atelier Blaricum is 

lid geworden van de Stichting 

Keramisten Noord-Holland (SKNH).  

Samen met ongeveer 35 

keramisten nam ik deel aan de 

overzichtstentoonstelling in de  

St. Pancratiuskerk in Oosterblokker. 

Kunst aan de Ee 2018
Eind juni stond de kunst-tiendaagse in Friesland op het programma. 

Het historisch centrum van Woudsend was het decor voor vele 

kunstdisciplines. Op 3.700 m2 exposeerden zestig geselecteerde 

kunstenaars met hedendaagse kunst zoals keramiek, schilderijen, brons, 

sieraden, fotografie, glas, hout en textiel.

Voor de bezoekers ‘elk wat wils’ door de grote diversiteit en hoge 

kwaliteit.  

Heb je (op dit moment) geen interesse in mijn nieuwsbrieven klik dan hier om je uit te schrijven.
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Als een zaaddoos ben je,
Vol van beloften
mogelijkheden en talenten.
Wat is jouw natuur?

In de stilte kun je
jezelf pas horen
Waar ligt je passie,
wat beweegt jou?

In je natuurlijke flow
gaat alles zo moeiteloos,
Laat je verbazen.
Waartoe ben jij in staat?

Probeer zonder oordeel
naar jezelf te kijken,
en zie je potentie.
Wat ben je allemaal?

Wát ben je zelf?
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