Michels Kunst Bulletin # 2
Augustus 2016

'Michels Kunst Bulletin' houdt u op de hoogte van nieuwtjes rondom kunstenaar Michel van der
Voort.

Open Atelierroute Wateringen
Kwintsheul
Op zaterdag 3 en zondag 4 september is de Open
Atelierroute Wateringen Kwintsheul (OAWK). Dit
tweejaarlijks evenement is bedoeld voor beeldend
kunstenaars van amateur tot professional. Tijdens deze
route wordt werk geexposeerd in allerlei disciplines aan
kunstliefhebbers. Dit is op speciale locaties, in een eigen
atelier of op een huisadres.
Samen met 27 kunstenaars doet Michel van der Voort ook
mee met de OAWK. Hij zal zijn werken beide dagen van 11.00u tot 17.00u
tentoonstellen op zijn huisadres, namelijk Rozemarijn 187 in Wateringen.
Daarnaast is er in de maand september een overzichtstentoonstelling in De
Hofboerderij in Wateringen, waar iedere kunstenaar, die deelneemt aan de OAWK,
één werk exposeert.
Voor locaties en deelnemers kijk op: oawk.weebly.com. Of volg OAWK op facebook.

In september vindt de jaarlijkse ledententoonstelling van kunstenaarscollectief
WIT plaats. Er wordt hard gezocht naar een geschikte locatie in het Westland. U
wordt op de hoogte gehouden of volg kunstenaarscollectief WIT op facebook.

In de maak...
Het huidige werk waar Michel mee bezig is, is een afbeelding van een pelikaan met
drie jongen. Dit werk is op een canvasdoek van 75 bij 150 cm. Het medium is
acrylverf.
Hieronder krijgt u een impressie van het werk.

Wie is Michel van der Voort?
Als beeldend kunstenaar is Michel (1978) met zijn
authentieke handschrift op zoek naar het
verrassingsmoment. Hij gebruikt hierbij zijn diepste
belevenissen van angst, hoop, frustraties, romantische
ideeën en magische fantasieën om tot een eindresultaat
te komen. Het is als een schildersreis. Tijdens deze
queeste sluit hij zich af van de buitenwereld en brengen focus en gedrevenheid hem
verder. Eenmaal aan de finish is Michel niet zelden verrast als er blijkt dat een
duidelijke boodschap door het werk schemert.
Nieuwgierig geworden? Bezoek de website of volg Michel van der Voort via sociale
media.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@michelvandervoort.nl toe
aan uw adresboek.

