
Schilderijen
Erik Beets, Helmuth van Galen, José van Tuber-

gen, Peter Verdonk 

Werk op papier
Marinus Fuit, Ronald Ruseler, Harry Visser 

Beelden
Fred Landsman, Herbert Nouwens, Piet Tuytel  

Fotografie
Hans van der Meer, Wijndel Jongens

Grafiek
Ad Arma, Peter Bes, Jacomijn den Engelsen, 

Joyce Ennik, Jan de Haan, Gea Karhof, Madeleine 

Leddy, Joost Minningh, Kees Salentijn, Wouter 

Stips

Mode, sieraden en accessoires
Alie Gunther, Mark van Slooten, Manja van der 

Storm, Peggy Bannenberg, Lucy Zom e.a. 

Vormgeving en 3D prints
Jack Brandsma, Arian Brekveld, Bert Frijns, 

Dirk van der Kooij, Caroline Prisse, Joris van 

Tubergen, e.a.

In de museumwinkel nieuwe collecties: Droog Design en Chi ha paura.E
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Het is lang geleden dat het Museum Waterland in de 

komende cadeau-periode een eindejaarstentoonstel-

ling heeft georganiseeerd. Met deze tentoonstelling 

willen wij deze traditie in ere herstellen. 

De eindejaarstentoonstelling 11 is opgebouwd uit 

drie delen. In de museumzaal een selectie uit de 

Kollektie Waterland. De geselekteerde kunstenaars 

laten tevens nieuw werk op klein formaat zien. 

In de entreezaal laten wij zien welke bijzondere 

kunstwerken bij de kunstuitleen te leen zijn. Nieuwe 

deelnemers ontvangen als cadeau het boek ‘Het 

leven is vurrukkulluk’ van Remco Campert.

In beide zalen vormgeving met werk van een veel-

heid aan ontwerpers.  Nieuw zijn daarbij de werken 

die zijn gemaakt met zgn. 3D printers zoals de ‘end-

less chair’ van Dirk van der Kooij, de ‘tablepieces’ en 

het schaakspel van José van Tubergen en sieraden 

van Peggy Bannenberg.

Ook nieuw zijn de werkmansjasjes van Lucy Zom, de 

tassen van Alie Gunther, accessoires van Mandy van 

der Storm, lampen en meubels van Jack Brandsma 

met als primeur een vrijstaand rek voor zijn magneti-

sche kledinghanger ‘hang on’. 

De tentoonstelling wordt geopend met ‘Design voor 

één euro per minuut’: demonstraties met een 3D 

printer door Joris van Tubergen, zondag 27 novem-

ber om 16.00 uur.  Wij rekenen op uw komst. 

Agenda:

Eindejaarstentoonstelling

25 november - 31 december

(entreezaal en museumzaal)

Marijke Oosterman

beelden en schilderijen

5 januari - 19 februari 2012

(entreezaal)

Nieuwjaarsreceptie

zondag 8 januari 15.00 uur

Nog geen vriend, lid of donateur? 

Meldt u aan voor 30 euro per jaar  

op www.museumwaterland.nl en

ontvang een welkomsgeschenk. 

Eindejaarstentoonstelling 11
beeldende kunst en vormgeving

Kaasmarkt 16 1441 BG PURMEREND

T : 0299 - 422605                    

E : info@museumwaterland.nl

W: www.museumwaterland.nl

Openingstijden 

dinsdag t/m zondag 12.00 -17.00 uur

(beide kerstdagen gesloten)


