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

Expo Kunstcollectief WIT
Twee weekenden in november laten de leden van Kunstenaarscollectief WIT hun
werken zien in het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom in Monster.
Het thema dit jaar is: DE KLEUR VAN WIT.
De ledententoonstelling is een mooie gelegenheid voor de bezoeker om kennis te
nemen van de verbeeldingskracht en fascinaties van de kunstenaars.
Als klap op de vuurpijl kunt u zelf met vormgeving aan de slag door spontaan deel
te nemen aan korte workshops zoals:
- portret/modeltekenen naar model
- fotografie: spelen met licht (neem camera of smartphone mee)
- het opzetten van een landschap
Tijdstip workshops : tussen 13.00-14.00 uur.
Datum
Tijd
Locatie

Zaterdag 5 en zondag 6 november
Zaterdag 12 en zondag 13 november
van 11.00 uur tot 17.00 uur
Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom
Haagweg 33 D1 in Monster

Voorbereiding 6e Editie van Westlandse
Kunst- en Atelierroute in volle gang!
Deze vindt plaats op zaterdag 13 en zondag 14
mei 2017 en wordt gehoudenin Naaldwijk,
Monster en ’s-Gravenzande. Op diverse
verrassende locaties en
in de ateliers van de kunstenaars zullen
beroepskunstenaars uit het Westland en omstreken maar ook gevorderde amateurs
hun werk laten zien.
De afgelopen 5 keer zagen we met plezier dat het aantal bezoekers toenam.
Verder viel het op dat er positief werd gesproken over de verscheidenheid en
kwaliteit van het geëxposeerde werk.
WIT werkt er aan dat ook de komende kunstroute een succes wordt.

In de maak...
Het huidige werk waar Michel mee bezig is, is een afbeelding van een hond met
twee insecten op zijn rug. Dit werk is op een stuk papier van 90 bij 30 cm. Het
medium is kleurpotlood en balpen.
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.
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