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Jos Hilgers

Bassist/gitarist in hart en nieren.

Jos heeft jarenlang in het onderwĳs
gewerkt, maar zĳn allergrootste
passie is de liefde voor de muziek.

En dat hoor je.

Jos heeft onder andere veel ervaring
opgedaan bĳ festivals met topbands
in verschillende genres.

Hĳ heeft zich de laatste jaren
toegespitst op fingerpicking. Een
manier van akoestisch gitaarspelen
die veel oefening vereist.

Melodie en begeleiding worden
tezamen gespeeld.

De stĳl van Jos is zowel jazzy,
lounge, als licht en sprankelend als
water.

Een heerlĳke omlĳsting bĳ een
kunstzinnig weekend!

Karien van 't Westende

Goud- & zilversmid.

Karien volgde bĳ de Vakschool
Schoonhoven de opleiding goud- en
zilversmid.

Al van jongs af aan is zĳ
gefascineerd door sieraden.

Karien heeft jarenlang een
ontwerpstudio gehad in Willemstad.
Hierna is zĳ gaan ontwerpen voor
grotere ontwerpstudios.

Er zĳn verschillende stĳlen in haar
werk te ontdekken, allemaal uniek.

Aan de hand van het thema water
exposeert Karien sieraden die hier
qua vormgeving en kleur helemaal
binnen passen.

Bovengroenewoudseweg 42
4613 RA Bergen op Zoom
Tel: 0638-772362
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Maud Quaedvlieg

Schilder.

Maud werkt fulltime in haar atelier in
Breda. De laatste vĳf jaren verdiept
zĳ zich steeds verder in hoe zĳ
verbinding kan maken met de stille
wereld onder het wateroppervlak.

"De ingang van mĳn atelier
vertegenwoordigt de grens naar een
andere wereld die vergelĳkbaar is
met de grens tussen de wereld
boven en onder water, waarin ik
gemakkelĳker contact kan maken
met de andere wereld.
Ik ben me er steeds meer van
bewust dat we deel uitmaken van de
natuur, maar een andere taal zĳn
gaan spreken. Door een verbinding te
maken met de natuur onder water,
haar stilte en de langzame vloeiende
bewegingen, probeer ik deze taal
weer te begrĳpen."

Maud brengt sterk verdunde
verflagen aan en zoekt al schilderend
naar diepte, emotie en gelaagdheid,
wat moet leiden tot een eenheid in
het uiteindelĳke resultaat.

Konĳnenberg 88
4825 BE Breda
Tel: 0653-738222
www.maudquaedvlieg.nl

Tine van der Zee

Keramiste/schilder.

Tine heeft jarenlang gewerkt als
creatief therapeut in de
gezondheidszorg om zich daarna toe
te leggen op hetgeen haar grootste
passie is: Kunst maken.

Na de Kunstacademie Keramische
Vormgeving is Tine vanuit haar eigen
"Atelier10" met verschillende
materialen gaan werken, waaronder
klei, een materiaal met grenzeloze
mogelĳkheden.

Go with the flow.

Tine laat zich graag verrassen door
wat haar eigen handen voortbrengen.
Tĳdens het Open Atelierweekend laat
zĳ zien wat het thema water haar in
allerlei vormgevingen bracht.

Stromend, niet te vangen, altĳd
onderweg...

Zwingelspaansedĳk 22
4793 SE Fĳnaart
Tel: 0615-183245
www.klei-enzo.nl

Robert Broos

Fotograaf.

Na ruim 20 jaar in de ICT gewerkt te
hebben besloot Robert in 2010 het
roer om te gooien en zich volledig te
richten op zĳn oude liefde de
fotografie.

"Ik ben in de zoektocht naar 'mĳn
foto' begonnen met het onderzoeken
van verschillende technieken binnen
de fotografie en inspiratie te zoeken
in de natuur. Hierbĳ schuw ik het
experiment niet.

Ik gebruik fotografisch materiaal dat
al decennia over de datum is.
Combineer ik digitaal met afdruk
technieken uit de oerdagen van de
fotografie. Ik kruip in de macro-
wereld om daar virtuele organische
landschappen met water te
ontdekken.

Of ik creëer met Noordzeewater een
fotografisch materiaal, om zo een
extra dimensie aan de locatie en de
foto te geven."

Elzenbroek 13
4822 XE Breda
Tel: 0613-389577
www.robrofoto.nl

OVER HET WATER

Robert en Maud hadden enkele jaren
geleden beiden een atelier aan de
Waterloostraat in Breda en zĳ
ontdekten dat ze allebei geboeid zĳn
door reflecties, spiegelingen en de
steeds veranderende vorm van
water.

Kunst met water als inspiratiebron.

Tĳdens dit atelierweekend bundelen
zĳ hun werk met dat van Karien en
Tine. Zo ontstaat er een gevarieerde
expositie van keramiek, sieraden,
foto's en schilderĳen. De kunstenaars
benaderen en vertalen water op een
heel eigen manier, waarbĳ de
disciplines soms bĳna in elkaar
overvloeien.

Programma
Zaterdag 27 november

11.00-17.00u
vrĳe inloop expositie

meet & greet de kunstenaars

Zondag 28 november

11.00-17.00u
vrĳe inloop expositie

meet & greet de kunstenaars
muzikale omlĳsting door Jos

Laat u verrassen in:

Atelier Maud Quaedvlieg
Konĳnenberg 88
4825 BE Breda


