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“De Jaarlijkse Kunstmarkt “Kunst in Opsterland” van 11-17 uur is in het schilderachtig gelegen Lycklamapark. Er doen circa 35 kunstenaars mee. De kunst is te
koop en is zeer gevarieerd
Het is tijdens de landelijke Open Monumentendag. Daarom is het Lycklamahûs
(Rijksmonument) ook geopend van 11-17 uur voor het bezichtigen van het interieur op de begane grond, o.a. de Trouwzaal met de schilderijen portretten van
de leden van de familie Lycklama à Nijeholt. Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt’ van 2018, is op één van
de wanden in de hal een de stamboom aangebracht van het geslacht Lycklama
à Nijeholt.
Ook de Notariskoepel is open van 11 -17 uur. In de boomgaard achter Hoofdstraat 82. De Notariskoepel werd door de familie Lycklama à Nijeholt gebruikt
als prieel.
Buiten, bij de hoofdingang aan de achterkant van het Lycklamahûs, vertelt
wandeljournalist Fokko Bosker in een aantal korte toespraken over de geschiedenis en de situering van Beetsterzwaag en de vele adelshuizen/landgoederen
plaatsen in de context van het landschap, o.a. gevormd door het Koningsdiep.
Op de tijdstippen 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur.
Optredens tijdens de Kunstmarkt: 1. troubadour singer/songwriter Murk Aukema met gitaar 2. danseres/actrice/theater, Ute Kaiser, die “anderhalve meter
afstand” uitbeeldt.”
Meer info:
https://kunstinopsterland.nl/ en www.cultbee.nl en www.culturelehoofdstraat.nl
en www.historischbeetsterzwaag.nl
Mogelijk gemaakt door:

Georganiseerd door:
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Wim de Boer

Hoofdstraat W 56
9951 AC Winsum
In het voorend van de laatste dorpsboerderij van Winsum heeft
Wim de Boer zijn keramiekatelier. Hij voelt zich thuis in het
Reitdiepgebied, het Groningerland
met zijn wierden, prielen, maren en
dijken omzoomd door het Wad.
Het land van klei door de zee hier
gebracht. Zijn bijzondere collectie
van handgevormde vazen, schalen
en objecten zijn in dit landschap
gedacht.

Metsje de Jong

Sint Annaparochie
Tel. 06-82620898
Metsje de Jong (Metsje’s Art ) is in
2012 begonnen met schilderlessen, in
de daarop volgende jaren heeft ze
haar hobby uitgebreid met (pastel)
potloden tekenen. Ze houdt het
meest van portrettekenen (mens en
dier) . Maar ze vindt alles een
uitdaging om te tekenen of te
schilderen.
Website: metsjesart.wordpress.com
Facebook : Metsje’s Art
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De Feart
Ureterp

Leo Maarleveld

De Sagger firing
Keramiek blijft me uitdagen en
verrassen. De mogelijkheden zijn zo
divers. Voor de decoratie kun je alles
gebruiken, als ik langs het strand
loop neem ik b.v. zeewier mee.
Met staalwol of dun koperdraad
geven ook prachtige effecten in deze
manier van werken.
Voor deze pot heb ik wit bakkende
klei met chamotte gebruikt.
Als de potten leerhard zijn is het
polijsten geblazen.
Veel plezier vandaag hier, en
natuurlijk altijd welkom in Ureterp.
www.leokeramiek.nl
Breewei 71
8406 EC Tijnje

Natalie de Klijn
Vlieg

Oh wat lig je lekker bij me
Want van rennen word je moe
Zie je buikje op en neer gaan
En je zucht zo af en toe
Oh wat lig je heerlijk bij me
Zacht druk je tegen me aan
Voel je gloeien, voel je warmte
Ik durf nu niet op te staan.....
Oh wat lig je lekker bij me
wat een rust, niets aan de hand
tot die vlieg kwam irriteren
en weg was je uit dromenland
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Nel de Boer

Wormer Noord-Holland
www.siertassen.nl
Mijn naam is Nel de Boer. Ik woon
met echtgenoot en hond in Wormer,
Noord-Holland.
Ik heb textiele werkvormen als
hobby. Ik werk met verschillende
technieken als patchwork en quilten,
vrij machinaal borduren en met
meubel-en gordijnstof, siergarens en
draden, kralen en textielverf. Deze
materialen verwerk ik in mijn tassen
en kaarten.
De tassen hebben vaak hetzelfde
grondmodel maar door diverse
materialen zijn ze steeds weer
anders.

Erik Mol

Drachten
Tel. 06-30127822
Erik Mol (Amsterdam 1955) maakt
voornamelijk abstract werk.
Hij is geboeid door vorm en ritme.
Het werk is sterk intuïtief.
Erik maakt tekeningen, grafiek en
schilderijen op papier, doek en
paneel. Verder maakt hij objekten
van diverse materialen.
Daarnaast heeft Erik in de loop der
jaren ook nog gedichten en andere
schrijfsels geschreven.
www.erik-mol.nl
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Frank Hohl

Breewei 85
Tijnje
Sinds drie jaar in Friesland, 66 jaar.
Fotograaf, schilder en coördinator
van kunsttentoonstellingen.
Vader van een dochter in Düsseldorf.
Samenwonend met Ietje de Jong.
“Hij is altijd een veelzijdig creatief
persoon“.
Sommige grotere schilderijen zijn
momenteel te zien bij de
verzekeringsmaatschappij in Joure.

Hanneke Luit

Leeuwarden
Ik ben met fotograferen begonnen
vanuit mijn werk als dansconsulent.
Dat is een beetje uit de hand gelopen.
Kleur en lichtval zijn belangrijk voor
mij. Ik houd van de natuur, met
name bomen zijn voor mij een
favoriet onderwerp.
Vaak bewerk ik mijn foto’s in meer
of mindere mate, soms voeg ik twee
of meer samen om het beeld sterker
te maken.
Website:
http://hannekeluit.werkaandemuur.nl
en www.hannekeluit.nl
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Janetta Bron

Schoolstraat 2c
7694 AX Kloosterhaar
Ik maak nu negen jaar glaskunst.
Ik heb enkele exposities gehad waar
mijn werk te zien was.
Ook laat ik mijn werk graag zien op
kunstmarkten. Vorig jaar stond ik
ook in Beetsterzwaag. Ik heb
genoten van deze leuke markt en
de vele positieve reacties. Ik verheug
mij op 12 september.
Website:
www.glasatelierjannetta.nl

Klaas Klazema

Gorredijk
Klaas Klazema (Gorredijk 1952)
haalt zijn inspiratie voor het grootste
deel uit de natuur. Het landschap,
en met name boslandschap, is dan
ook zijn favoriete onderwerp. Onlangs heeft hij de masteropleiding
aan de Foudgumse School, de
kleinste en meest noordelijke
academie voor de nieuwe
schilderkunst, met succes afgerond.
www.klaasklazema.exto.nl
klaasklazema@gmail.com
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Joke Schepers

Oliemulderstraat 58
9724 JG Groningen
Joke Schepers heeft de academie
Minerva gevolgd in Groningen, waar
ze ook woont en haar atelier
en presentatieruimte heeft.
Kenmerkend voor haar werk is het
rijke kleurgebruik.
De laatste tijd maakt ze ook
lichtvazen en collages.
Gebruikmakend van vooral
natuurmaterialen zoals mos,
gedroogde bladeren en bloemen,
lintjes, oude fotos, bladgoud.
Dit smelt ze samen tot een organisch
geheel.

Ineke Carolus

Drachten
Ineke verdiept zich eindeloos in het
maken van kleurcomposities,
lijnenspel en ritmes.
Grote inspiratiebron daarbij is de
natuur waar ze zich zeer mee
verbonden voelt. Haar werk staat
voor kunstzinnigheid, gekoppeld
aan ambachtelijke kwaliteit.
www.inekecarolus.nl
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Dineke Prins

Burdaard
Tel. 06-46313577
In onze snelle maatschappij is er
steeds meer waardering voor duurzame producten die ambachtelijk
met aandacht en vakmanschap zijn
vervaardigd. Iedere handgemaakte
tas wordt met liefde gemaakt van
de beste duurzame materialen.
Door het gebruik van sterke slijtvaste materialen wordt de tas in het
gebruik steeds mooier. Mankeert
er iets aan je Bolsas-tas, dan heb ik
een herstel service. Mijn tassen zijn
kunstwerken, dit houdt in dat er
van iedere tas maar één exemplaar
bestaat.
www.bolsas.frl

Gerda Douma

Leeuwarden
Tel. 06-41621166
Mijn werk kenmerkt zich door
een realistische weergave van het
onderwerp, met veel aandacht voor
detail.
De inspiratie haal ik uit de natuur en
oude voorwerpen.
Ik ben erg kritisch in de keuze van
het onderwerp en de compositie.
Mijn werken zijn voor iedereen
herkenbaar, ze zijn geschilderd met
olieverf op doek of paneel.
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Matty van Rumpt

De Wilp
Verlengde Oosterweg 13
Ik ben Matty van Rumpt (1949)
geboren in Haarlem, sinds 2007
wonende in De Wilp, en gestart
met cursus keramiek maken en mij
verder ontwikkeld door workshops
te volgen.
Ik maak beelden en gebruiksvoorwerpen zoals schalen en vazen, het
leven is mijn inspiratie bron.
Heeft u belangstelling voor mijn
werk, dan bent u van harte welkom
in mijn atelier,
Tel. 0614940661

Anne van Dalen

Leeuwarden
Tel. 06-29418477
Kunst op je jas - Anne van Dalen
Voor het tweede jaar op rij is ook
Anne van Dalen er weer met Kunst
Op Je Jas.
Eigenwijze handgemaakte
draagbare kunstwerkjes die gezien
mogen worden.
Ook in de kraam verkrijgbaar:
bijzondere boekjes en grappige
grafiek. Voor creatieve avonturiers
en doe-het-zelvers is er de extra
attractie van Anne’s zelfgebouwde
fietscaravan, die het bekijken meer
dan waard is.
Website: annevandalen.nl.
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Anneke Pasman

Sint Annaparochie
Tel. 06-82620898
Schilderen is:
het vastleggen van de mooie dingen in de natuur, waarvan je zoveel houdt!
Anneke Pasman

Bé Ketelaar

Terwispel
Hout blijft mij boeien.
Het is verbazingwekkend wat je
er allemaal mee kunt doen.

Klaas Boschma

Drachten
In 2011 ontvingen we van onze dochter
een foto van een boek met het woord
‘LOVE’ erin gevouwen. Dit intrigeerde
mij zo dat ik zelf een methode ontwikkelde om allerlei vormen in een
boek te vouwen. Dit kan variëren van
‘WOORD’ tot ‘CIJFERS’ en van ‘DIER’
tot ‘ESCHER-vorm’. Wat mij altijd weer
verbaast is dat je zo’n grote verscheidenheid aan beelden en vormen in
een boek kunt vouwen. Mijn uitgangspunt is om alléén te vouwen en niet te
snijden of te knippen. Na terugvouwen
van de bladzijden moet je het boek
weer kunnen lezen. Op deze manier
behoudt het boek zijn oorspronkelijke
bedoeling.
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Isabelle Oppel

Leppedyk 50,
8491 GM Akkrum
Het zijn de dagelijkse dingen die
Isabelle Oppel inspireren. De mensen
om haar heen, de natuur, muziek,
dans-en balletvoorstellingen. En
daarbij gaat het haar vooral om
sfeer, beweging en houdingen.
Het leidt tot uiteenlopende, veelal
kleurige maar ook licht-donker
contrasterende schilderwerken met
een heel eigen signatuur . Isabelle
is afgestudeerd met schilderkunst
en ruimtelijke vormgeving aan de
Kunstacademie Haarlem/Leiden.
isabelleoppel@gmail.com
www.isabelleoppel.nl

Gerda Hansma

Schierstins 1
8925JA Leeuwarden
Na een cursus is mijn passie voor
edelsmeden geboren. De vertaling van ontwerp naar draagbare
sieraden daagt mij uit. Van plaatmateriaal maak ik een uniek
handgemaakt sieraad die speels is,
vol leven en kleur. Hierbij gebruik ik
niet alleen zilver maar ook messing,
koper en verrassende materialen
zoals hout, glas, en onbewerkte ruwe
halfedelstenen. Ik laat mij graag
inspireren door de mogelijkheden
en de onmogelijkheden van het
materiaal en gebruik verschillende
technieken.
gmmhansma@gmail.com
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Janny Friso

Healwei 55
Beetsterzwaag

Haar portretten van mens en dier
zijn realistisch en figuratief. Haar
realisme is niet alleen een kopie van
de werkelijkheid maar is het scheppen van een eigen verhaal, zodat
een nieuw aspect ontstaat in schoonheid, kleur en emotie. De werken
zijn in olieverf, acryl en pastel.
www.jannyfriso.nl

Cecyl de Vries

Frieschepalen

Mijn naam is Cecyl de Vries en gedurende een aantal jaren maak ik
Noordzeekunst. Van gejutte vondsten van onze stranden als hout,
touw, netten en schelpen maak ik
onder andere dieren en bloemen.
Mijn inspiratie zijn de kleuren en
vormen van wat ik gevonden heb.
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Gerard Dijkstra

www. frijfryslan.nl
Nij Beets
Moereik, en pijnboom hout, soms
6000 jaar oud, dat is het materiaal,
dat Gerard Dijkstra uit Nij Beets
gebruikt voor zijn beelden.
In 2019 exposeerde hij in De Kruidhof
in Buitenpost en in de Kloosterkerk
van Kortehemmen.
Hij neemt regelmatig deel aan de
Open Atelier Route in Opsterland.
De puurheid van het gebruikte
materiaal en de organische vorm
prikkelt de fantasie, dat u in een
aantal nieuw vorm gekregen wezens
kunt ervaren.

Fike Bouma

Hemrik
Ik verzamel kralen o.a. van glas,
zilver, edelsteen, been, kokos, alleen
natuurlijke materialen, nieuwe en
ook antieke kralen.
Glaskralen uit Europa die als
ruil/betaalmiddel naar Afrika gingen
werden gebruikt om zich te
versieren. Nu worden ze weer
teruggekocht om er hier weer mooie
sieraden van te maken.
Ook komen oude zilveren kralen uit
Afrika en nieuwe o.a. uit India.
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Louise Hoekstra

Beetgumermolen
Mijn naam is Louise Hoekstra, 36 jaar
oud en ik teken sinds 2017.
Ik woon in een dorpje vlakbij
Leeuwarden. Ik heb me het tekenen
zelf aangeleerd door veel te kijken
hoe anderen het doen (filmpjes op
YouTube) en vooral veel oefenen.
Ik teken met pastelpotloden, de voordelen hiervan zijn de mooie heldere
tinten, je kunt het goed blenden en
met veel lagen op het papier werken.
Ik werk voornamelijk in opdracht en
teken veel dieren maar mensen vind
ik ook altijd een leuke uitdaging.
Facebook pagina:
Louise Hoekstra - The Art Of Drawing

Jogchum Veenstra

Leeuwarden
www.jogchumskunst.nl
In 2012 weer gestart met schilderen na
jarenlang in de zorg te hebben gewerkt.
Alhoewel Jogchum de meeste schilder
disciplines beheerst, legt hij zich tegenwoordig voornamelijk toe aan abstracte
schilderkunst, waar hij veel over kan
vertellen, en met passie maakt hij veel
nieuw werk. Zijn inspiratie bronnen zijn
de schilders, van Gogh, Pollock, Kadinscky, Gorky, de Kooning, Miro, en enkele
kunstenaars in zijn omgeving zoals Beb
Mulder en wijlen Gerriet Postma.
Hij schildert voornamelijk met Acryl verf
en Olieverf.
Hij exposeert samen met Jessica
Zuiderbaan.
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Joke Plomp

Verkavelingsweg 16 Hasselt
www.jokeplomp.nl
Ik ben Joke Plomp, beeldend kunstenaar.
Ik woon in Hasselt, waar ik een groot atelier tot
mijn beschikking heb. De materialen die ik gebruik
zijn: aquarel, pastel, acryl en ik maak ook regelmatig etsen. Onderwerpen die mij inspireren zijn
o.a: mensen, dieren, drukke straatjes, café-interieurs en strandtaferelen. Op mijn website vindt u
afbeeldingen van mijn werk:

Georgette Kam

Zwolle
Facebook: Georgette Kam

De grootste liefde zit in de kleinste dingen. In
alledaagse dingen.
Ik schilder graag dieren en mensen, kleine doekjes
geschilderd met acryl.
Het schilderen is na vele jaren nog steeds een
hobby .

Carina Heideman

Siersmederij J. Westerhof
Oud Avereest 34,
7707 PP Balkbrug
Cire perdue gieten‘ oftewel ‘de verloren wasmethode‘
Onze beelden worden gegoten volgens
de cire perdue methode, oftewel de
verloren wasmethode. Beelden van
brons kunnen worden gemaakt door
het materiaal te smelten en dan in een
vorm te gieten. Het maken van een
gietvorm is een ingewikkeld proces,
waarvoor verschillende methodes zijn.
De meest voorkomende methode van
het bronsgieten is het ‘cire perdue gieten‘ oftewel ‘de verloren wasmethode‘.
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Jelly Swart

Zuidwolde
Ik gebruik voor de exclusieve
sieraden gebruikte nespressokoffie-cupjes (recycling).
Ik maak sieraden van gekleurd glas,
in combi met een speciale kleisoort.
Deze techniek heb ik zelf ontwikkeld
en daardoor zijn de sieraden UNIEK.

Ben Vieberink

Drachten
Danser, fotograaf, kunstenaar
Eigenaar van Studio to B
(voorheen Dansida)
Ik hou van creëren.
Mensen fotograferen op een
kunstzinnige en ‘spirituele’ manier.
Ik maak foto’s met een intentie.
Een boodschap.
Dit jaar kwam mijn eerste boek
‘Clayers’ uit.
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Margriet van Veen

Beetsterzwaag
Margriet van Veen is een kunstenares uit Beetsterzwaag.
Smeedt zilveren sieraden en maakt
sieraden van verzilverd bestek. Deze
collectie zal worden getoond op de
kunstmarkt.
Op haar website staat een klein deel
van de collectie: www.vitadesign.nl
Vita design staat voor ‘la dolce vita’,
hetgeen ‘het goede leven’ betekent.
Het goede leven is voor Margriet
het creëren van unieke schilderijen
en sieraden. Voor u misschien het
genieten van het gecreëerde?

Gusta Vet

Beetsterzwaag
Gusta Vet is een eigenzinnige beeldend kunstenaar.
Nooit heeft ze zich iets aangetrokken van het feit dat er gezegd werd
dat ze eens een keuze moest maken
en niet van alles moet maken.
Ze gaat haar eigen gang en maakt
wat ze mooi of leuk vindt op dat
moment.
Schilderijen of ruimtelijk werk.
Miniwerkjes, kleine hebbedingetjes;
Ze maakt het.
In mijn werk probeer ik altijd een
boodschap te verwerken.
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Zi-ZZ Carole Witteveen

Leeuwarden

Mijn werk balanceert op de grens
van de gedroomde werkelijkheid, de
grens tussen sprookjes en de waan
van de dag, tussen mythe en realiteit. Tekenen - in combinatie met
mixed media- is voor mij een reis,
is handelen/ bewegen, een zoektocht op doek en papier, lijnen die
reizen, aftasten en nimmer stilstaan,
techniek gebruiken en vergeten.
Vormen die groeien en zich als
schimmels vasthechten aan het oppervlak. Het zwartsel van houtskool
als duisternis en magie.

Nynke & Blom

Kerkewal 24
8401 CG Gorredijk
“Mijn werk balanceert op de grens”.
Corina Blom is voornamelijk
geïnspireerd door de natuur en
maakt schilderijen en grafiek.
Nynke Venema speelt met fotografie en video in combinatie met
andere materialen en technieken.
Samen runnen zij sinds kort Nynke
& Blom, een ruimte voor kunst met
o.a. exposities en cursussen.
Nynke & Blom
www.nynke-blom.nl

19

Museum Opsterlân

Gorredijk

Museum Opsterlân in Gorredijk brengt het verleden dichtbij maar verliest het
heden niet uit het oog. Met een historische vuistbijl, het zware leven in de veenderij, de aristocratie, de ambachtslieden, het opkomende socialisme en de Joodse
gemeenschap.
Naast het verleden van Opsterland organiseert het museum (kunst) tentoonstellingen, lezingen en evenementen. Op de begane grond worden regelmatig
exposities gehouden met werk van hedendaagse kunstenaars.
De kunstexpositie ‘Stof tot Nadenken’ legt een verbinding tussen het heden
en het verleden. Wegens succes is de expositie verlengd tot en met 4 oktober
2020.

Museum Opsterlân
Hoofdstraat 59
8401 BW Gorredijk
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Openingstijden:
di – vr:
11.00 – 17.00 uur
za en zo: 13.00 – 17.00 uur
www.museumopsterlan.nl

Marcel Prins

Jubbega
Marcel Prins uit Jubbega (Den Haag
1958) is een kunstenaar die in elk
materiaal mogelijkheden ziet.
Met een groot gebaar tekent hij in
de ruimte een dramatisch boeket.
Een werk beperkt tot wat de kunstenaar erin gestopt heeft, is slechts
een deel van zichzelf. Het krijgt pas
betekenis door wat mens en tijd
ervan maken.
Flora, 185 x 400 x 120 cm. mixed
media.

Murk Aukema

Hemrik
Murk Aukema is een
singer/songwriter. De muzikant
afkomstig uit Hemrik(Friesland).
Hij schrijft luisterliedjes met
doordachte en diepe teksten over
vrijheid, de strijd met het leven in de
maatschappij, protest tegen het
vernielen van de aarde en liefde
tussen mensen zoals iedereen die
kent.
Als solo artiest probeert hij bij optredens met al zijn gevoel deze pop/
folkliedjes bij andere mensen binnen
te laten komen.
In Juni 2017 bracht Murk het album
‘’Listen’’ uit.
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Fokko Bosker
Is freelance tekstschrijver, landschapsjournalist en publicist. Hij schreef
eerder onder andere de wandelreeks
Friesland en Groningen voor lanterfanters. In 2013 verscheen de reisgids
Koningspad, lanterfanten door het
beekdal van het Koningsdiep. Najaar
2015 startte de knooppuntenreeks
Tussen landweer & Friese Waterlinie’.
Inmiddels is in deze reeks een herziene
uitgave van het Koningspad onder
de titel Koningspad XL verschenen
(2017), Bonifatius Kloosterpad (2019)
en Vallei en Eempad (2020). Volgend
jaar februari verschijnt het Hondsrugpad, een route die Groningen met
Osnabrück verbindt.

Ute Kaiser

DANS PERFORMANCE
Roots and Wings
Ute Kaiser - enJOYcreation
Kunst- en Cultuurfestival
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Culturele Hoofdstraat Beetsterzwaag
Bij kunstwerk in park van Tropische Kas

12 september 2020 -14 tot 17 uur

utekaiser@gmail.com
www.enjoycreation.fun

Deelnemende kunstenaars
met kraamnummer - zijn o.a.:
Nel de Boer -15, Wim de Boer -17, Corina Blom -23,
Klaas Boschma -33, Fike Bouma -13, Jannetta Bron -24,
Ineke Carolus -8 , Anne van Dalen -1, Gerard Dijkstra -18,
Gerda Douma -29, Janny Friso -26, Gerda Hansma -6,
Carina Heideman -35, Louise Hoekstra -14,
Frank Hohl -22, Metsje de Jong -16, Georgette Kam -34,
Bé Ketelaar -28, Klaas Klazema -9, Natalie de Klijn -20,
Hannke Luit -27, Leo Maarleveld -10, Erik Mol -19,
Isabelle Oppel -2, Museum Opsterlan -12,
Anneke Pasman -28, Joke Plomp -34, Dineke Prins -7,
Marcel Prins -0, Matty van Rumpt -11, Joke Schepers -3,
Jelly Swart -30, Margriet van Veen -31,
Jogchum Veenstra -32, Nynke Venema -23,
Gusta Vet -25, Ben Vieberink -4, Cecyl de Vries -21,
Zi-zz-Art van Carole Witteveen -5,
Jessica Zuiderbaan -32.
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Nood-telefoonnummers:
Martine Mees - 06-53837642;
Reinder Haakma - 06-53187087;
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Leo Maarleveld - 06-20112161.

EHBO - in Lycklamahus

