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M o n u M e n t a l e  w e r k e n  o p  u i t z o n d e r l i j k  k l e i n  f o r M a a t

Miniaturen, parels in de   
     Schilderkunst

tentoonStellinGzaterdag
1 juni 2013 
15.00 uur

expositie t/m 
4 augustus 2013

UITNODIGING
Hofstede Galerie lijn 3

Mijmertuinen en Beeldenpark

provincialeweg 1
4494 na Geersdijk

noord-Beveland
tel. 0113 - 850609 

info@galerielijn3.nl 

kreatieve workshops
tarotlegging op afspraak
theeschenkerij

Geopend:
do. t/m zo. van 11.00 tot 17.00 uur 
en op afspraak

kunstkoopregeling aanwezig
Voor meer informatie waaronder
parkeren en route zie
www.galerielijn3.nl
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op zaterdag 1 juni zal om 15.00 uur de tentoonstelling 
Miniaturen, parels in de schilderkunst worden geopend.
deze middag zal Marianne Hol een demonstratie geven 

in het opzetten in was van een portret naar model.
Marianne viert dit jaar haar 50 jarig jubileum als 

beeldhouwster en 50 jaar vriendschap met anne Sluijters 
(schilder), de kleindochter van de beroemde schilder  

jan Sluijters die een serie portretten van haar grootmoeder 
maakte die te zien zijn op deze expositie.

de meeste kunstenaars zullen aanwezig zijn
wij verheugen ons op uw komst.

Claude de Vries en Anthonia van Rappard

DE 
KUNSTENAARS

MIJMER- EN
BEELDENTUINPatrick van der Linde

BeeldHouwerS
Gert Bakker  
karin Beek  
Bégosart 
Hanneke van den Bergh  
Harry dam   
Yvonne dollé 
Gijzelaar   
linde ergo 
roel Gort  
Marianne Hol  
jack van iwaarden de Vreede  
leo jongenotter 
alie kalverda 
roland Menten    
panthaleon    
peter van tilburg   
Martha waijop

SCHilderS
loes Botman  

erni kwast 
patrick van der linde 

nanny luysterburg 
Michael Mansfield 

neeltje Meerman  
Gelos Michailidis
Ben oude Breuil 

keraMiek
Hermien Buytendijk  
leon Strous
 

BEELDENTUIN

Neeltje Meerman / Schilderij met collier

Sieraden
neeltje Meerman   

ineke otte  
Gerjanne wiersum   

Yan-art

Marianne Hol /
 Audrey

ray 
anne Sluijters  
jacobina trump  
pita Vreugdenhil  
truus werners

Beeld van Karin Beek / Beer

Harry Dam / Sprong Karin Beek / Dolfijn

Bégosart / Centa

Anne Sluijters / Portret

OPENING
EXPOSITIE
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