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

Route du Nord
De komende 2 weekenden neemt Michel van der Voort deel aan
Route du Nord, een Rotterdams kunstfestival.
Zijn kunst zal 10 t/m 12 juni en 17 t/m 19 juni te bezichtigen zijn in
de Noordsingel gevangenis aan de Noordsingel 115 in Rotterdam.
Michel verwacht dat hij het tweede weekend aanwezig zal zijn.
De afgelopen jaren is Route du Nord uitgegroeid van een informele atelierroute tot een
levendig meerdaags festival met beeldende kunst, live muziek, literatuur en feest. In 2013
verhuisde het festival van het Oude Noorden van Rotterdam naar het Zomerhofkwartier, waar
het bijdraagt aan de toenemende culturele bloei van dit gebied.
Voor het gehele programma kijk op: www.routedunord.nl

In de maak.....
Het huidige werk waar Michel mee bezig is, is een compositie van een boom en twee elven.
Hieronder krijgt u een impressie van een gedeelte van het werk.
Dit is een werk waar Michel al geruime tijd mee bezig is. Het is in eerste instantie als schets met
potlood opgezet op verschillende formaten papier. Het gehele tafereel is vervolgens ingescand.
Om de details tot zijn recht te laten komen, is Michel op onderzoek gegaan met verschillende
materialen. Na acryl, olieverf en een digitale opzet experimenteert Michel nu met balpen en
kleurpotlood. Dit leidt hopenlijk tot het gewenste resultaat, want er is al flink wat tijd in dit werk
gestoken.

Wie is Michel van der Voort?
Michel van der Voort (37 jaar) schildert taferelen waarin de mens
centraal staat in een geheel eigen, zeer authentieke stijl, die raakt aan
graffiti en strip. De schepsels hebben een doorgaans monstrueus en
pijnlijk direct voorkomen, zowel in vorm als in expressie.
Sociaal of maatschappelijk engagement heeft hier niets mee van doen.
Veel meer gaat het Michel om het verkennen van emoties in vormen en
kleuren, waarin het contrast, gedetailleerde patronen en de
verschillende schildertechnieken de hoofdrol spelen.
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.

