WIT EXPOSEERT IN DE HAL VAN HET GEMEENTEHUIS
Onverwachts deed zich een mooie gelegenheid voor om in de publieksruimte van het
nieuwe gemeentehuis in Naaldwijk aan de Verdilaan, te exposeren.
De gemeente stelt o.a. kunstenaars in staat om aan een breed publiek hun werk te
laten zien.
11 leden van Westlands kunstenaarscollectief WIT exposeren t/m 28 september in
deze fraaie ruimte.
U kunt op 5 grote panelen 10 werkstukken bekijken. Daarnaast is er een vitrine voor
klein ruimtelijk werk. Hier exposeren kunstenaars die zich toeleggen op het maken
van 3-dimensionale vormgeving.
U kunt deze kunstwerken bekijken tijdens de openingstijden van het Gemeentehuis.
www.gemeentewestland.nl

PODIUM WESTLAND
Zaterdag 15 sept. is er in Naaldwijk van 12.00 tot 17.00 uur PODIUM WESTLAND .
De Kunstgarage aan het Zuideinde in Naaldwijk maakt deel uit van deze culturele
manifestatie.
Vandaar dat galerie Kunsthuis 18, creatief centrum ’t Atelier en Kunstenaarscollectief
WIT- als “bewoners” van de Kunstgarage – hun deuren openzetten.

Om 16.00 uur is er een KUNSTKWIS en er is een groot doek op waar iedereen die
langsloopt op mag schilderen.
NIEUWE KUNSTENAARSLEDEN
WIT heeft met veel plezier 2 nieuwe kunstenaarsleden geballoteerd en aangenomen.
Ik stel ze graag aan u voor.
Rachel de Liefde: is fotograaf met passie en liefde voor het vak. Ze studeerde aan
de Fotoacademie Amsterdam en werk nu vanuit haar woonplaats Monster in heel
Nederland. Met fotografie legt ze het leven vast in al zijn facetten. Levenskracht,
overleven, de vergankelijkheid maar ook de schoonheid van het alledaagse is wat
haar prikkelt. Ze houd van beelden met emotie, poëzie en sensualiteit. Integriteit en
oog voor detail zijn belangrijk voor Rachel. Zo brengt ze de kwetsbaarheid, liefde en
vreugde van het leven in beeld www.racheldeliefde.info
Agnes Esenkbrink: beeldhouwer. Haar jarenlange achtergrond als stylist en
modeontwerper hebben invloed op de manier waarop ze naar alles wat ze om zich
heen ziet, kijkt. Vormen, gewaden, stoffen, dessins, structuren, naden en details.
Dit alles zie je in haar werk op subtiele wijze terug.
Meestal weet Agnes welke vorm en sfeer ze weer wil geven maar het liefst werkt ze
direct vanuit de steen. Er wordt geen proefmodel in klei gemaakt. Soms maakt ze
een schets, met name als het om torso's gaat. Gaandeweg kan dit veranderen door
“wat de steen me prijsgeeft”. Niets ligt helemaal vast: er is in het proces ruimte voor
verandering en bijstelling van het oorspronkelijke idee. www.agnesesenkbrink.nl
GEGEVENS OVER EXPOSITIES KUNSTENAARS VAN WIT:
Margot Goppel www.gopatelier.nl exposeert van 1 december tot en met 28 februari
2019 in de bibliotheek in Monster aan de Rubenslaan een doorsnede van haar werk.
Schilderijen, glasschilderijtjes ( glasfusing) en een paar ruimtelijke objecten.
Openingstijden: zie website bibliotheek Westland. www.bibliotheekwestland.nl
Martin Groen www.martingroen.eu
exposeert in het Paleis van Justitie in Den Haag in september en oktober aan de
Prins Clauslaan 60 in Den Haag.
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08:00 -17:00 uur.
Roeland van Reem www.roelandvanreemschilderij.nl exposeert t/m 5 oktober zijn
schilderijen in de galerie van Tess-keramiek, Dijkweg 45 in Naaldwijk.
www.tess-keramiek@hotmail.com
Piet Smal www.pietsmal.nl exposeert tot 30 sept. in galerie Bleiswijk.
Hoekeindseweg 26 in Bleiswijk.
Openingstijden zaterdag en zondag van 11 tot 17.00 uur.
Arnold Beugelsdijk www.abeugelsdijk.nl exposeert vanaf 16 sept. tot 5 okt. in galerie
Arti Shock aan de Schoolstraat 26 in Rijswijk. www.galerie-arti-shock.nl
Ook exposeert hij in museum Rijswijk van 26 okt. t/m 4 nov. www.museumrijswijk.nl

LEDENVERGADERING
Woensdag 21 nov. om 17.00 uur wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in
het atelier van WIT. We combineren dan serieuze zaken met een heerlijk buffet.

ATELIERBEZOEK BIJ COLLEGA’S.
Het bestuur legt contacten met kunstenaars om te bekijken of we hun ateliers kunnen
bezoeken en van gedachten kunnen wisselen. Kan zeker inspirerend werken.
2-JAARLIJKSE LEDENTENTOONSTELLING VAN WIT
Deze groepsexpositie laat een breed scala aan hedendaagse kunst zien: van
figuratief tot abstract, tweedimensionaal en ruimtelijk zoals: schilderijen, tekeningen,
grafiek en fotografie, maar ook beelden van keramiek, marmer, toegepaste
vormgeving enz. En alles met grote diversiteit aan materialen, technieken en
zeggingskracht. Als klap op de vuurpijl kunt u zelf aan de slag door spontaan deel te
nemen aan een workshop portret/modeltekenen naar model. Heel geschikt voor
zowel beginners als gevorderden. De gratis workshop is tijdens de tentoonstelling
elke zaterdag tussen 13.30 en 14.30 uur. Loop binnen en doe mee.
Dit jaar exposeren wij niet in onze eigen ateliers maar in Kunsthuis 18, ook in het
gebouw van de Kunstgarage, Zuideinde 6 in Naaldwijk.
De expositie is te zien vanaf vrijdagavond 21 sept. t/m zondag 21 oktober.
Openingstijden: vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag en zondag van 13.30-16.30 uur.
De toegang is gratis.

