
             EXPOSITIE AMELISWEERD 11 EN 12 MEI 2019 

Zeven kunstenaars tonen hun werk op tuinderij Amelis'Hof op landgoed Amelisweerd. Ze nodigen u uit hun zeer 
uiteenlopende kunsten te komen ervaren te midden van een keur aan gewassen die hier tot bloei begint te 
komen. Elk van de kunstenaars, van schilder tot fotograaf en van keramist tot meubelontwerper voelt zich 
verbonden met deze bijzondere plek in het bos. U bent hier van 12 tot 18 uur van harte welkom om uw 
zintuigen te verwarmen. De toegang is gratis. Zonnige biologische hapjes en drankjes zijn aanwezig. 

MONIQUE POLMAN laat zich als kunstenaar/keramist inspireren door de natuur en haar ervaringen in de kook- en 
bloemsierkunst.  Bakken + kneden + compositie + kleur = creatie. moniquepolmankeramiek.nl 

RHODÉ BOUTER fotografeert in detail het verval van de huid van metaal en beton en laat deze zien als op 
zichzelf staande abstracte creaturen. maniavanalles.nl 

KARIN GROENEWEG geeft laag over laag schilderend een weergave van gevoelens of sferen die de natuur bij 
haar op roept. Kernwoorden: vrijheid, schoonheid, mystieke verbondenheid en stilte.  karingroeneweg.nl 

LIESBETH HOVENKAMP schildert met verf en wol.  Het begint met de keuze van de kleuren. Dan een spontane 
vorm. In wat er ontstaat zoekt ze het kleine in het grote en laat ze zich raken door het grote in het kleine. 

ED VAN DER KERFF maakt met gemengde technieken wandobjecten van objets trouvés. Het werk kenmerkt zich 
door een humorvolle knipoog naar de wereld.  edvanderkerff.nl 

KAAT SURINGA toont met haar inkttekeningen de mens en zijn emotie, groot en klein. kaatsuringa.nl 

HANS RADEMAKER ontwerpt en maakt meubels van hout en staal. Hij werkt met ‘left overs’ uit atelier, 
plantsoenen en wegbermen en tovert die om tot gebruiksvoorwerpen.  hansrademaker.nl 

HETEN U WELKOM 

Tuinderij Amelis’Hof ligt midden in Amelisweerd. Parkeren kan op de parkeerplaats Oud Amelisweerd aan de Koningslaan in Bunnik. Loop 
daarna alsmaar rechtdoor, langs de Veldkeuken, bruggetje over en gelijk links. Vervolgens zie je vrij snel links de ingang van de tuinderij. 
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