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AGENDA.














Het boek 10 jaar tekenen is verschenen in een oplage van 4 stuks; hierin mijn ezels, kippen, varkens,
aardappelen, bloemen, vormen, huisjes, bomen; één exemplaar is reeds verkocht
Het tekeningendagboek 2017 is prachtig; één exemplaar reeds verkocht
het boek met tekeningen over 2018 is bijna klaar
Op zondag 4 augustus sta ik samen met Ria met onze kunstwerken op het Abdijplein te Middelburg
Op zondag 18 augustus sta ik met al mijn ezels op de ezelmarkt in Driebergen, bij de Ezelsociëteit
Met mijn kunstgroep www.intermezzo-japan staan we op zaterdag 31 augustus op de Dordtse
Matsuri, een heel bijzondere Japanmarkt
En daarna zijn we te vinden op de Kunstmarkt in De Bilt, op 14 september
Op 1 september gaan Ria en ik exposeren in het Brugwachtershuisje in Lombok, dat is zo klein en fijn,
daar is plek voor 4 kunstwerken, die dan fraai uitkijken over het water voor de Rijksmunt
Op 1 december ga ik exposeren in Kopi Susu, hier in Lombok met een serie foto’s uit Japan
En in het Hendrik Hamel – Museum in Gorinchem komen mijn foto’s van mannen en vrouwen uit
Gorinchem, in zwarte kleding. met hoeden of petten, getiteld Nocturne
Ondertussen werk ik door aan mijn boek over a – ziel – zoekers, mijn tekeningen uit 2018
Van al mijn in Japan gemaakte foto’s maak ik een dikke catalogus, alles gerubriceerd onder thema
Op maandagavond 5 augustus geef ik een lezing over onze groep www.intemezzo-japan.nl voor het
Fotografencafé Woerden, waarbij ik van onze vier groepsleden ieder 12 foto’s laat zien en vertel over
de gedachten en visie van elke kunstenaar uit onze groep; er komen nog andere fotografielezingen
die avond en daarna zijn er portfolio – besprekingen, waar ik aan meedoe

Je bent altijd welkom om bij mij langs te komen, op afspraak, om te praten over fotografie, tekeningen, kunst,
onder het genot van een drankje, terwijl hier in mijn galerie altijd wel kunst aan de muur hangt.
De opbrengsten van de verkoop van tekeningen en foto’s, boeken en kaarten, wordt via mijn stichting
Dichterbij Beeld gedoneerd aan goede doelen voor kinderen en dieren.
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