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Rectangular Series, 2009
15x15xh22 cm

■ Galerie Terra Delft
Van 25 april t/m 23 mei 2009 exposeer ik bij Galerie Terra Delft met mijn nieuwste werk.
In deze laatste serie is een nieuwe ontwikkeling in vorm maar ook in kleurgebruik te zien,
doorgaans waren de objecten monochroom van kleur, nu zijn de kleuren fel rood en
intens blauw gebruikt.
Joke Doedens en Simone Haak van galerie Terra Delft hebben mij gevraagd om op
zondagmiddag 3 mei tussen 16.00 en 17.00 uur iets over mijn werk te vertellen.
Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u het doorgeven via info@terra-delft.nl of 015-2147072.
Ook is de nieuwe catalogus verkrijgbaar die in november 2008 verschenen is.
Openingstijden di t/m vr 11.00-18.00 uur, zat 11.00-17.00 uur,
Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft, www.terra-delft.nl
■ ‘Collect’ Londen
14 t/m 17 mei 2009
In 2009 is Galerie Terra Delft voor de zesde keer deelnemer aan de hedendaagse kunstbeurs
‘Collect’, dit jaar voor het eerst in de Saatchi Gallery te Londen. Deze internationaal georiënteerde kunstbeurs is gespecialiseerd in het object; o.a. keramiek, glas, sieraden en textiel.
Galerie Terra Delft laat op deze beurs werk zien van:
Wim Borst
Hanneke Giezen
Henk Wolvers
Duncan Ross
Pauline Wiertz
Iván Jelinek
Info: www.craftscouncil.org.uk/collect
■ Vernieuwde website
De website is in maart online gegaan. Ik hoop u zo adequaat te informeren over mijn activiteiten,
o.a. exposities, nieuw werk, publicaties.
De site omvat de pagina’s: introductie, nieuws, recent werk, terugblik, publicaties,
(enkele pagina’s zijn nog in opbouw)
De site is vormgegeven door Michael Kolf
PICADIA - grafisch ontwerp & webdesign, Haarlem
www.picadia.nl
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Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in mijn werk, op mijn website kan een formulier
voor de Nieuwsbrief worden ingevuld, of stuur een kaartje met de adresgegevens.
Wilt u uit mijn adressenbestand, laat dit s.v.p. even weten, hartelijk dank.

