
 
 

 Nieuwsbrief November 2017 

 

 

In deze nieuwsbrief 

● Agenda 
● Kelderexpositie TOON: Marcel van Pinxteren 
● 10x10artist in Op 
● Inspiratie: 10x10artist kunstenaar Mirjam van den Beuken 
● Kunstkamer van start update  
● De sponsor aan het woord 

 

 

Agenda Atelier Open en 10X10artist  

  

● Tot en met 13 november : Kelderexpositie TOON Maartje Jaquet/Turi Braaksma 
● 17 november    : Expositie 10x10 artist bij Op  
● 19 november   : Kelderexpositie TOON Marcel van Pinxteren 
● 24, 25 en 26 november : Open Huis en Atelier Open 

 

Kelderexpositie TOON: Marcel van Pinxteren 

Marcel van Pinxteren komt uit Schagen. Hij is geïnspireerd door het Noord-Hollandse 
landschap. Kijken hoe de wolken veranderen en het landschap vlak blijft. Marcel maakte al 
eerder 10x10artist-werken in zijn herkenbare stijl. In de kelder van TOON laat hij nu zijn 
prachtige olieverfschilderijen zien.  

 

 

http://www.10x10artist.com/kunstenaar/marcel-van-pixteren/


 
 
10x10artist expo bij Op 
 
In samenwerking met 10x10artist-kunstenaar Judith Koning organiseert Atelier Open een 
expositie bij galerie Op. Kom naar Schagen van vrijdag 17 november tot 15 december 2017. 
Judith heeft een selectie gemaakt van 10x10artist-werken. Daarnaast is er nog veel meer 
moois te zien en koop bij Op. Adres: Herenstraat 4 – Schagen 
 

 
 

 
Inspiratie: 10x10artist kunstenaar Mirjam van den Beuken 
 
Kunstenaar Mirjam van den Beuken doet al vanaf het begin mee 
aan het project 10x10artist. Wij zijn fan van haar werk! Mirjam 
neemt ons mee in een fantasiewereld waarin de natuur een 
belangrijke rol speelt en waar mysterieuze wezens verblijven. De 
kunstenares schildert, tekent, maakt collages en installaties met 
de mooiste materialen. 
Tijdens de open atelierdagen in Oost  ging Edith bij haar langs. 
Mirjam maakt deel uit van het het kunstenaarscollectief BK49. In 
het ateliergebouw zijn verschillende disciplines 
vertegenwoordigd: schilderen, tekenen, beelden, mode, sieraden, 
meubels, fotografie en design. Het atelier van Mirjam is een 
inspirerende plek. Tijdens het bezoek liet Mirjam Edith haar 
nieuwste werken zien en vertelde over haar inspiratie en 
werkwijze. Kijk voor meer info op www.mirjamvandenbeuken.com 
 
Mede naar aanleiding van dit bezoek aan een atelier van een 
10x10artist kunstenaar, gaat Atelier Open een serie bezoeken 
aan kunstenaars organiseren voor geïnteresseerden uit ons 
netwerk. Vind je het leuk om een keer mee te gaan? Stuur ons 
een mail! Data plannen we in overleg met de kunstenaars en 
geïnteresseerden.   
 
 

 

 
 
 
 

http://www.10x10artist.com/kunstenaar/judith-koning/
https://www.opschoorl.nl/
http://www.mirjamvandenbeuken.com/


Update: de KunstKamer  
Zoals in de vorige nieuwsbrief werd gemeld, heeft AO zeven kunstenaars geselecteerd om 
deel te nemen aan de Kunstkamer. In de maand oktober heeft Judith Zwaan het spits 
afgebeten. En hoe!  
 

 
 
Tijdens haar verblijf in de Kunstkamer maakte Judith een bijzonder portret van Eberhard van 
der Laan in linoleumsnede. Een gesigneerde afdruk kan voor 25 euro worden gekocht bij 
TOON, galerie Ei en natuurlijk Atelier Open. Bedrijven kunnen dit kunstproject al sponsoren 
vanaf 75 euro. Zij krijgen daarvoor zeven linoleumdrukken van de verschillende 
kunstenaars, waaronder de lino van Eberhard van der Laan. Kijk voor meer informatie over 
de sponsormogelijkheden op www.atelieropen.nl.   
 
 

 
De sponsor aan het woord 

 

De KunstKamer wordt geheel gefinancierd door particulieren en 

bedrijven. De komende maanden gaan wij een aantal sponsors 

interviewen over kunst. Voor deze nieuwsbrief interviewde Edith sponsor 

Bram Project Expert.   

  

Edith vindt het altijd fijn om bij mensen thuis of op kantoor te kijken naar 

wat er aan de muur hangt. Ook hoort zij graag verhalen over de 

(beweegredenen van de) aanschaf van een kunstwerk: het kopen van 

een kunstwerk is vaak een intieme aangelegenheid.  

 

Bram vertelt in het interview vol passie over een kunstwerk van de in 

Amerika wonende kunstenaar Peter Juvonen. Dit kocht hij jaren geleden. 

Lees het interview op www.atelieropen.nl. 

 
 

 
Open Huis Atelier Open: 24, 25 en 26 november 
 
Op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 november opent galerie Atelier Open (Jan 
Voermanstraat 21) haar deuren voor jullie. Kom kijken naar werk van Erik Timmermans en 
Edith Brouwer, bewonder de Kunstkamer en een nieuwe selectie 10x10artist kunstwerken 

http://bit.ly/2wWDNeU
http://bit.ly/2wWDNeU
http://bit.ly/2qebXZ7


(tijdens deze expositie te koop voor slechts 55 euro) en doe mee aan allerlei activiteiten. 
Vrijdagavond openen we met een borrel. Kijk voor meer informatie op Facebook.   
 

 
 
 

 
 
Volg ons! 
 

   Atelier Open en 10x10artist 

   Atelier Open/10x10artist 
 

Atelier Open/10x10artist 
 

   Atelier Open en 10x10artist 

https://www.facebook.com/events/1710286505648173/
https://www.facebook.com/atelieropenamsterdam/?fref=ts
https://www.facebook.com/tenxtenartist/?fref=ts
https://nl.pinterest.com/atelieropen/
https://twitter.com/AtelierOpen
https://twitter.com/10x10artist

