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Artcetera stapte geïnspireerd 2018 in, maar vergat in een volgende Nieuwsbrief te 
melden waar dat toe leidde. Vandaar nu een volle Nieuwsbrief 8 waarin duidelijk 
wordt dat we intussen niet stil hebben gezeten.

Nieuw in 2020

Artcetera exposeert op de Borgh

Van 16 maart-14 april 2020 exposeert ARTCETERA op de Roomsterborgh in Leek. 
De opening is op 15 maart om 15:00 uur. Muzikale omlijsting door pianist Bram van 
der Veen en contrabassist Jan-Ruurd Oosterhaven. 
De Roomsterborg is een nieuwe borg, geopend in 2016. Het is een bijzondere plek om 
te exposeren en te bezoeken. 
Openingstijden zondag t/m woensdag van 13:00-17:00 uur: vrij toegankelijk. Op 
zondagen 29 maart en 5 april is er vanaf 15:00 uur pianomuziek met 2 drankjes, 
entree €5,- pp. Groepen op afspraak info@roomsterborgh.nl.
Van harte welkom. Roomsterborgh, Roomsterweg 5-1, 9351TC Leek

Nagekomen
HELAAS is vanwege het corona virus de opening niet doorgegaan. Wel ging de 
Roomsterborgh vanaf 15:00 uur open voor degenen die kwamen kijken.
De openingstijden blijven staan! In het Paasweekend is er een feestelijke afsluiting.

En verder...
2 jaar werk, een studiereis, een expositie en workshops  

Na ons jubileum in 2017 zijn alle leden verder gegaan op de ingeslagen weg van hard 
werken en elkaar scherp houden op de maandelijkse bijeenkomsten. We bespreken 
hedendaagse exposities, bezoeken elkaars ateliers, volgen workshops ter verdieping 
van ons werk en proberen te vernieuwen en te leren waar nodig.



November 2018: Bezoek aan Hamburg

Vlnr. Sietske Bosma, Alice Koopmans, Maria Visser, Ans van Genderen, Anja Nutters en Anja Knoopers

We gaan met zijn zessen naar Hamburg waar de stad al in Kerstsfeer is. We bewonderen de 
nieuwe Elbphilharmonie, de Deichtorhallen, de Kunsthalle en Speicherstadt.
De Philharmonie is groots en prachtig van architectuur. In de Kunsthalle zien we werk dat we 
kennen uit onze kunstboeken maar niet eerder in levende lijve bewonderden en dat is altijd 
een ontroerende ervaring.

Elbphilharmonie Speicherstadt                Foto Michael Wolf

De Deichtorhallen exposeert hedendaagse kunst en in het Haus der Photografie toonde 
documentairefotograaf Michael Wolf zijn werk met het thema: Life in Cities. Hij laat de 
dichtbevolkte wereldsteden met zijn monotone woonblokken zien en zijn meest beroemde 
fotoserie waarin hij onderwerpen als privacy en voyeurisme tot in detail onderzoekt.

2 juli - 1 september 2019 Expositie 'Families' in Klein Wetsinge

In het prachtige kerkje van Klein Wetsinge exposeerde Artcetera met de thematentoonstelling: 
'Families'. Het thema werd van verschillende kanten belicht en ieder liet haar persoonlijke 
verbeelding spreken.



Bijzonder was het optreden van saxofoniste Tineke 
Postma (Boy Edgarprijswinnaar 2017)
Het was een gezellige opening en succesvolle 
expositie met veel bezoekers.

2019 Workshop kartondruk: 
Sietske Bosma

Sietske Bosma en Anja Knoopers zijn gespecia-
liseerd in meerkleurendruk linosnedes en 
houtsnedes. Deze grafische techniek hoort bij de 
hoogdruk. Sietske experimenteert ook met 
kartondruk. De overige leden hebben bij haar in 
het atelier een ontwerp gemaakt in spiegelbeeld op 
pelkarton en die m.b.v. haar kleine drukpers 
afgedrukt. De resultaten waren verrassend.

Tineke bij de opening
 

     
2 Kartondrukken                  Verzameling plateel tegels

2019 Workshop plateelschilderen: Anja Nutters

Anja Nutters schildert, beeldhouwt maar bezit ook een oven en maakt tegeltableaus in de oude 
blauwe Makkumer aardewerk techniek. Onze leden lieten zich graag door haar onderrichten en 
een ieder maakte zijn eigen 'blauwe tegel'. Dat resulteerde in een mooie verzameling.

2020 Workshop ruimtelijk werken: 
Jan Reemeijer

Onze gastexposant Jan Reemeijer is een 
zeer ervaren keramist. Hij maakt 
prachtige schepen en torens van klei en 
restmateriaal. We wilden graag eens 
buiten 'ons bootje' stappen en met klei, 
kippengaas en gips aan de slag. 



     

-----------------------------------
Reacties
www.artcetera.nl
info@ artcetera.nl
---------------------------------

En zo begon Artcetera vol energie aan 2020

Wij hopen u dit jaar te ontmoeten, te beginnen op de 
Roomsterborgh in Leek. Op die expositie is o.a. ook dit werk 
van Jan Reemeijer te zien.


