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10 jarig jubileum met 'Fernweh' succesvol afgesloten 

 

Vlnr Anja Knoopers, Alice Koopmans, gastkunstenaar Margreeth Burmann, Anja Nutters, Sietske Bosma, Ans van Genderen, 
gastkunstenaar Jan Reemeijer, Maria Visser. De gastkunstenaars uit Denemarken waren niet aanwezig bij de opening. 

 

We stappen geïnspireerd 2018 in! 

 

Onze jubileumtentoonstellingen in Kunstzentrum Coldam en in galerie De Roos van Tudor 

gaven ARTCETERA een nieuwe impuls voor de komende jaren. De ontvangst ervan was op 

beide locaties lovend. En het was goed om zo uitgebreid te kunnen kijken naar wat de 

afgelopen 10 jaren het collectief hebben gebracht. Het werk bracht de emotie van 'Fernweh' 

over en sloot aan bij de gevoelens van bezoekers over heimwee en verlangen. De inbreng van 

de gast-exposanten was nieuw en verfrissend. 

 

ᴥᴥᴥ Terugblik in beelden op blad 2 ᴥᴥᴥ 

 

16 juli t/m 27 augustus 2017 

Kunstzentrum Coldam, Leer  

 
De Nederlandse glaskunstenaars Gemma en 
Vincent van Leeuwen hebben een royaal, mooi 
Kunstcentrum ondergebracht in hun monumentale 
boerderij aan de Coldamerstrasse 8. Bovenstaande 
foto is van de opening daar.  

                                                > Meer op blad 2 

 

2 september t/m 8 oktober 2017 

Galerie De Roos van Tudor, Leeuwarden 

 
De galerie aan de Eewal 47-49 is kleiner, maar 
fijn!!! Galeriehoudster Anita van Os maakte haar 
keus uit ons werk en wij waren heel erg tevreden 
met het resultaat. De opening door dichter Eeltsje 
Hettinga luidde het begin van het nieuwe galerie 

seizoen in.                               > Meer op blad 2 



ᴥᴥᴥ Kunstzentrum Coldam  
 

 
Wachten op de opening in de tuin. 

 
Vrolijke ondersteuning.             Over de kunst. 

 
'Handsexpression' van de Deense gastkunstenaars. 

 
Tekening 'Datsja' van Alice       Paard 'Elibert' van Jan 
Koopmans in de stal.               Reemeijer in de tuin. 
  

 

Recensies 
 

Er zijn lovende recensies verschenen over de  

exposities. In Duitsland in de Rheinlander Zeitung 

en de Ostfriesen Zeitung en in Nederland in de 
Leeuwarder Courant. Allemaal te lezen op onze 
site. 

 

ᴥᴥᴥ Galerie De Roos van Tudor 

 

Dichter Eeltsje       
Hettinga opent de 
tentoonstelling. Hij 

eindigt met een spreuk 
uit de stationshal in  
Leeuwarden:  
« De minsken wolle 
ornaris wêze hwêr’t se 
net binne »  
(De mensen willen door- 
gaans daar zijn waar ze  
niet zijn) 

 
Galeriehoudster Anita van      Onderonsje Anja Nutters 

Os met Jan Reemeijer.           en Maria Visser. 

 
Het schilderij dat Artcetera koos voor haar PR: 'Fernweh' 
van Maria Visser. 

 

 

Tenslotte 

 

A R T C E T E R A dankt de bezoekers van de 
afgelopen jaren aan onze exposities, de 
kunstcontacten, de kopers en bovenal de 
galeriehouders van Kunstzentrum Coldam en De 
Roos van Tudor voor hun inspanning om de 
jubileumtentoonstellingen van Artcetera tot een 
succes te maken. 
 

De allerbeste wensen 
voor 2018  

 
Contact: www.artcetera.nl,  info@artcetera.nl,  
+31 6 483 168 9
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