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■ Expositie
ESSENTIE, Expositie in het kader van de Kunstlijn Haarlem in het
ABC Architectuurcentrum Haarlem, 28 oktober t/m 6 december 2015

■ Atelierexpositie
Kunstlijn Haarlem, zaterdag 31 oktober en zondag 1 november

ESSENTIE
Expositie in kader van Kunstlijn Haarlem 2015 in het ABC
In het kader van de manifestatie Kunstlijn 2015
exposeren van 28 oktober t/m 6 december Ingrid
Roos, Max Koning en Wim Borst in het ABC.
Zij hebben zich gezamenlijk laten inspireren en
uitdagen door het thema van de Kunstlijn 2015,
te weten
en – naast architectuur - door
het jaarthema van het ABC, namelijk ‘De
Essentie’.
Het resultaat, dat in het ABC wordt getoond,
varieert van ‘materie schilderijen’ van Max Koning,
door Wim Borst vervaardigde keramische objecten
en enkele licht/objecten van Ingrid Roos.
Interieur Serie 3, 2015
Keramiek/goudluster, hoog 17.5 cm

De opening is op woensdag 28 oktober om 17.00 uur en wordt verricht door
John Oomkes, Redacteur van het Haarlems Dagblad.
Zie voor verdere informatie over opening, diner en muziek: zie bijlage.

ABC Architectuurcentrum Haarlem
Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem
Openingstijden: di-za 12.00 -17.00 en zo 13.00 -17.00
www.architectuurhaarlem.nl

Atelierexpositie
Kunstlijn Haarlem, zaterdag 31 oktober en zondag 1 november

Dit jaar is de 30e editie van de Kunstlijn Haarlem.
Kunstlijn Haarlem is een begrip in Haarlem en omgeving.
Het beeldende kunstenevenement trekt jaarlijks meer dan
twintigduizend bezoekers.
In het weekend van zaterdag 31 oktober en zondag
1 november kunt u weer een keuze maken uit meer dan
200 locaties waar kunst te zien en te koop is.
Het werk wordt getoond in solo en
groepstentoonstellingen, open ateliers, galeries,
musea en op tal van andere bijzondere locaties.

Dit jaar zal ik mijn werk presenteren in eigen
atelier en in het atelier van de schilder
Max Koning te Overveen.
Ingrid Roos, objecten en Max Koning, materie
schilderijen zijn met enkele werken bij mij te
gast.
Ik hoop u, ook mede namens Ingrid en Max,
in mijn atelier te mogen begroeten.
Cube Series 2, glazuur/ goudluster

Ons werk is te zien in onze ateliers op:
zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 11.00-17.00 uur
Exterieur Serie 2015,
Keramiek/goudluster hoog 10 cm

Atelier Wim Borst
Jan Bontelaan 6
2015 EH Haarlem
www.wimborst-ceramics.nl

Atelier Max Koning
Korte Zijlweg 9b
2015 BD Overveen
maxkoning.blogspot.nl

Ingrid Roos, www.ingridroos.nl
Informatie en centrale presentatie van alle Kunstlijn deelnemers is in de Vishal,
Grote Markt te Haarlem. www.kunstlijnhaarlem.nl
.
U bent van harte uitgenodigd om deze uitnodiging naar andere kunstliefhebbers door te sturen.
Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u dit per email laten weten.
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