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Apeldoorn . Atelierroute maart 2016 . Walkyre

Nieuwe website

Begin 2016 is mijn nieuwe website online!
Een mooi ontwerp van Daniël Schut, werkzaam bij Blue
Media te Assen.
Eindelijk een mooie combi van mijn beide passies op
één website: Schilderijen & Theater
www.gekehoogstins.nl

Expositie SMAK museum Assen,
Buiten Binnen Drenthe
28 februari – 27 maart 2016
Expositie van een bijzondere fotograaf:
Richard Lahuis www.richardlahuis.nl
Met portretten van artiesten en werk
van de geportretteerde artiesten

Venestraat 88, 9402 GP Assen

Ik werd heel stoer geportretteerd!

Op deze expositie is straks mijn nieuwe
olieverf schilderij Mystery Moor te zien
Geinspireerd op het Bargerveen bij Emmen.
ontwerp Julia de Jong

klik hier voor de website

Mystery moor . olie op linnen . 60x240 cm

Schilderij van het jaar 2015
Dit jaar deed ik voor het eerst mee met de wedstijd
Schilderij van het jaar 2015. En uiteindelijk belandde ik bij
de 60 genomineerden!
De finale van de laatste 15 heb ik niet gehaald maar ben
wel apart geselecteerd voor de expositie van de finalisten
en winnaar.
Nog een hele eer!

Hieronder de dames die het zover gebracht hebben:
Bonte Boel 50x200 , olieverf op linnen

Expositie Schilderij
van het jaar 2015.
zaterdag 12 maart t/ 24
april
CODA Museum
Vosselmanstraat 299
Apeldoorn

Website CODA museum

Atelierroute 26 - 27 - 28 maart 2016
De atelierroute valt dit jaar samen met de paasdagen. Het atelier zal dus 3 dagen open
zijn. Noteer de data vast in uw agenda!
Meer informatie over nieuw werk volgt in de nieuwsbrief van begin maart.

Theater Walkre 2016 in Emmen

Heeeel even heb ik eraan gedacht om niet meer
een theaterstuk te produceren....
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en
zoals jullie weten zijn we volop bezig met de
voorbereidingen voor de voorstelling op de savanne
van de oude dierentuin in het centrum van Emmen.
Bert Talens is sinds november zakelijk leider en PR
man van de stichting en is een geweldige
ondersteuning. Die samenwerking geeft ruimte aan
mijn ideeën en na Onderweg naar later zijn er nóg
meer plannen.....
Het wordt in Emmen een prachtige sprookjesachtige
voorstelling met evolutie, onderwaterwereld,
industrialisatie en een weg, vol positieve energie,
naar later....
De kaartverkoop loopt al boven verwachting! Het
help ons geweldig als u nu ook al kaarten besteld :)

Tickets bestellen

We willen graag doorgaan met
allerlei mooie producties nu en in de
toekomst!
U kunt ons steunen als u ons een
warm hart toedraagt als vriend of
vriendin...
Lees alles hierover in de
meegestuurde pdf.

Vijzelweg 2
9463TM Eext
bezoek op afspraak:
info@gekehoogstins.nl

