Vanuit het niets!
Expositie met Eelco Maan en Gerreke van Veen
De poëtische abstracten van Eelco Maan en de 'menselijke'
keramieken van Gerreke van Veen zijn in een intrigerende
expositie in Thyade Art te zien van 8 december tot en met
18 januari 2016.

Eelco Maan was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in
creatieve kunstvormen. Op zijn 13de ontdekte hij de
bezieling van poëzie, literatuur, schilderkunst en muziek. Hij
schreef gedichten, las literatuur en bewonderde Dali, de
Kooning en Rembrandt.
Na omzwervingen
in onder
meer yoga
en meditatie
kreeg hij van
een vriend
kwasten en
verf en dat
voelde voor
hem als
thuiskomen.
De afgelopen 20 jaar werd hij één van de gevestigde abstracte
kunstenaars van Nederland.
Het pure oog, het zien en een nieuwsgierigheid naar vorm
en kleur geven aan wat Eelco bezighoudt. Zijn werk
kenmerkt zich door een schitterend gebruik van kleur en
licht. Elk werk is als een vuurspuwende vulkaan waarbij je
onwillekeurig naar binnen getrokken wordt.

Gerreke van Veen is afgestudeerd in plastische
vormgeving en keramiek. Zij houdt van mensen en daarin
zit de kracht van haar figuren.
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40 Daagse Kunst Kado Salon tot € 100,-

Draakje

Boot

Kat (glas)

De decembermaand is weer aangebroken. Voor sommigen
een feest, voor anderen een beproeving: wat moeten we
dit jaar weer kopen voor onze geliefde…. Weer het
zoveelste flesje parfum (net wéér het verkeerde geurtje) of
dat flesje wijn?
Thyade biedt voor dit probleem dé oplossing. We hebben
enkele kunstenaars gevraagd om speciaal voor ons werk te
maken tot € 100,-. Zoals Raku potjes, keramieken bloemen,
Kerstengelen, Santa's, textiele torso's, zeefdrukken, acryl,
pastelschilderijtjes, en nog veel meer! Voorbeeld: Jikke van
de Waal heeft wensbriefjes van keramiek gemaakt. Hierin
kunt u bijvoorbeeld een goede wens of een prachtig gedicht
in doen!

Bloemen

Wensbriefje

Koeien

Wilt u iets bijzonders geven? Kom dan snel langs.
Kortom de 40-daagse van Thyade Art is echt een bezoekje
waard! Op is op!
Ze is gefascineerd door de wereld van het kind dat vanuit
het niets, iets kan maken waardoor de meest originele
creaties ontstaan. “Door het werken met klei blijf ik een
beetje kind en laat ik nog steeds dingen zomaar ontstaan.
Met een stuk klei in mijn handen, begin ik als vanzelf te
kneden en te vormen” aldus Gerreke.
De grootte van haar werk varieert van kleine objecten tot
grote sculpturen voor in de tuin.

Hoogkwartier High Lights
Met iedere nieuwsbrief maken wij de lezer attent op bijzondere
ondernemers in het Hoogkwartier.

Passie, service en kwaliteit staan bij de hairstylisten van Sue voorop. Allen hebben ze
ruime ervaring en beheersen de nieuwste
technieken. Mede door hun medewerking aan
Fashionshows, Photoshoots en diverse trainingen. In een

inspirerende omgeving delen zij hun kennis, geven ze een
persoonlijk advies en dé coupe waar je jouw eigen stijl mee
versterkt. www.suesalon.com

Henri Bloem is een wijnhandel waar je
terecht kunt voor kwaliteitswijnen tegen zeer
betaalbare prijzen. Deze keten van wijnwinkels
is al 5 jaar op rij uitgeroepen tot beste wijnspeciaalzaak van
Nederland en één keer tot meest service gerichte winkel
van Nederland. Sinds vorig jaar heeft Henri Bloem ook een
vestiging in Rotterdam aan de Groenendaal. De trotse
eigenaar van deze ‘vinotheek’ is Ton Noordermeer.
www.henribloem.nl

Me and my animal in De Overkant
Het dier in al zijn verschijningsvormen: een bron van
inspiratie voor de kunstenaar. Of het nu een kat, hond,
varken, vogel of olifant is: allen zijn zij vereeuwigd op het
witte doek.
De Overkant heeft vanaf 25 november 2015 een expositie
van kunstenaars die hun liefde voor de kunst combineren
met hun liefde en fascinatie voor het dier. De geëxposeerde
werken zijn zeer gevarieerd qua techniek, formaat, prijs en
kunstenaar.

door de heer-lijke geur. De thee is genoemd
naar graaf (earl) Charles Grey (176418450), Brits staatsman en premier.
Het verhaal gaat dat de thee hem als werd
aangeboden toen tijdens een handelsmissie
naar Azië een van zijn medewerkers de zoon van een
mandarijn van de verdrinkingsdood zou hebben gered. Uit
dankbaarheid zou de vader van de jongen aan Charles Grey
het recept van zijn thee hebben gegeven.
Saillant detail: Charles Grey is nooit in China geweest….!
U kunt deze thee drinken in onze tearoom, maar u kunt ook
een pakje van deze bijzondere thee kopen voor thuis.
Zoete verleiding
De donkere dagen voor Kerstmis krijgen een zonnestraaltje
wanneer u kennismaakt met onze zoete verleiding zoals de
brownie met witte chocolade en macademianoten of onze
heerlijke cappuccinotaart naar Portugees recept.
Regelmatig varieert ons aanbod, maar de basis blijft gelijk,
namelijk: alles is uniek en huisgemaakt.

Nieuw in de collectie
Er is weer veel nieuw werk binnengekomen. Teveel om alles
op te sommen, maar onder meer:

Mathias (nieuwe kunstenaar)

Hendrik van Veenendaal

Voor openingstijden: www.deOverkantOuddorp.nl of
bel: 0653771805

Cursussen januari 2016
Vanaf 11 januari 2016 beginnen we weer met onze
voorjaarsschildercursus, die geschikt is zowel voor starters
als gevorderden. Liefhebbers van tekenen en
acrylschilderen kunnen hun hart ophalen. In 16 lessen leert
u omgaan met verschillende materialen zoals potlood,
houtskool, krijt en acrylverf. Daarna zullen verschillende
basistechnieken zoals perspectief, kleur, licht en donker de
revue passeren. Het cursusprogramma ligt voor u klaar!

Marieke Bekke

Eric Nikkessen

Frank Stoopman

Britto

Ank vd Wel

En nog veel meer! Tijd om weer eens langs te komen.
Zie ook op www.thyade.nl onder Cursussen. Daar kunt u
zich ook inschrijven. Of mail naar info@thyade.nl, bel 0104506362 of kom gewoon even langs.

Kunstcafé - Art Tearoom
Lady Earl Grey
Lady Earl Grey is een Earl Grey thee in een modern jasje:
een eigenzinnige en verfris-sende thee met heerlijke tonen
van sinaasappel en citroen. Haar smaak is wat delicater dan
de traditionele Earl Grey en onderscheidt zich met name

Gewijzigde openingstijden
Vanaf de maand december 2015 tot en met maart 2016 zijn
we NIET de laatste zondag van de maand geopend.
Met de Kerst (25e en 26e) is Thyade gesloten.
Verder zijn deopenings tijden ongewijzigd.

Anekdote
Als ik wist wat kunst was, zou ik het voor mij houden.
Pablo Picasso
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