Januari 2019

PopUp 26, 27 en 28 april
Wij zijn volop bezig met de voorbereiding van de
Thyade PopUp op 26, 27 en 28 april van 12:00 tot
17:00 uur. Dit keer in een fraaie locatie in Bleiswijk, te
weten Kunstgalerie Bleiswijk, Hoekeindseweg 26,
2665 KD te Bleiswijk.
Een mooie ruimte, waar wij veel van ons werk kunnen
laten zien.
Dat zal bestaan uit een uitgebreide selectie
schilderijen, grafiek, fotografie, e.d.
De ruimte is bijzonder geschikt om veel objecten te
laten zien. Dus veel keramiek, glasobjecten, brons,
e.d. Ook dit keer zijn er mini-exposities en
(inloop-)workshops.
Al met al wordt het een kunstzinnig weekend, waar je
veel inspiratie op kunt doen.
Maar vooral ook gezellige dagen, die je in alle
vrijblijvendheid kunt bezoeken.
Er is voldoende parkeergelegenheid (gratis).
Neem ook anderen mee. Iedereen is van harte
welkom!
Volg de vorderingen op:
www.thyade.nl/popup-april-2019/

Lenie van den Bulk

Dit onderwerp boeit haar immer weer. Het doet haar
denken aan het leven zelf, van de romantiek tot de
vergankelijkheid.
Door haar speciale manier van werken (verschillende
materialen, meerdere technieken) krijgen haar
werken een extra dimensie. Daardoor blijft het
boeien. Kijk maar eens op:
www.thyade.nl/kunstenaar/mirian-zimmerman/
Probeer het eens door een werk van Mirian te lenen.

Giverney

Winter landschap

Nieuw van Pien
Ook van PIEN hebben we een nieuwe serie mooie
keramieke beelden in de collectie.
Kenmerkend aan haar beelden is de humor. Wat zij
om haar heen ziet vertaalt zij in bijzonder beelden,
maar dan met een knipoog.
Pien heeft dan ook een grote schare fans voor haar
werk.
De beelden zou je, als lener, van het opgebouwde
spaartegoed kunnen aanschaffen.
Kijk op onze website voor de beelden van Pien:
www.thyade.nl/kunstenaar/pien/

Mocht je de PopUp willen bezoeken en wil je zeker
weten of daar ook een specifiek werk uit onze
collectie (zie www.thyade.nl/collectie) aanwezig is,
mail ons welk kunstwerk of kunstwerken je wilt zien.
Dan nemen wij die in ieder geval mee.

Waar dan?

De Dorpsraad

Kunst in huis
Henry Brand

Kees Huijsen

Mirian Zimmerman
We hebben van Mirian Zimmerman een aantal fraaie
werken in de collectie opgenomen.
Je kunt Mirian gerust een landschapsschilder noemen.

Kunst in huis geeft je woning een eigen unieke sfeer.
Iedereen heeft zijn eigen smaak en kiest dan ook
andere kunst voor aan de muur.
Wij komen graag bij de klant langs om de uitgezochte
werken te brengen en zien dan ook hoe een schilderij
een kamer helemaal af maakt.
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