Voor cliënten, familie, verwanten, medewerkers, klanten en andere belangstellenden van Paspartoe,
Regio Zuid Holland Noord.

“Like” ons nu ook op facebook ;
Paspartoe ateliers & galerie, Noordwijk
Paspartoe ateliers & winkel, Katwijk

In deze nieuwsbrief
-

Portretwedstijd
Internationale Expositie in
Willemstad
Wist u dat!
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De portretwedstrijd van Koning Willem-Alexander
De ingezonden werken zijn beoordeeld door een jury bestaande uit voorzitter Jan Pieter J. Lokker
(burgemeester), Taetske Visser-Danser (fractievoorzitter PUUR NOORDWIJK, tevens
initiatiefneemster van de portretwedstrijd), Britta van Egmond (architect en kunstkenner) en
Marieke van Rhijn (kunstkenner). Het winnende werk zal gedurende minimaal een jaar aan de
wand van de Nieuwe Raadzaal hangen. Ook werd de uitslag van de publieksprijs bekend gemaakt.
Deze uitslag werd bepaald door Noordwijkers die via een stemming hun favoriete inzending hebben
aangewezen.
De feestelijke bekendmaking was op woensdag 25 september in het Gemeentehuis, Voorstraat 42,
2200 AG Noordwijk.
Link:
Foto's portretten Koning Willem-Alexander;
http://www.noordwijk.nl/Smartsite.shtml?id=79896

Expositie
Stichting Culturele Raad Willemstad Steenpad
Willemstad

3 in

Tijdens de jaarlijkse expositie zijn 12 schilderijen en 6 stuks keramiek van kunstenaars van Paspartoe
te zien in het Arsenaal, Willemstad.
Andries de Graaf (schilderij) en Denise Jansen (keramiek) zijn zelfs genomineerd voor een prijs.
27 oktober is de afsluiting en de bekendmaking van de winnaars.
Tijdens deze expositie voor kunstenaars met
een beperking is ddar nu ook de rondreizende
internationale expositie “Face to Face” te zien.
Winnaars Internationale
expositie Art for All bekend
Stichting Culturele Raad Willemstad is deelnemer aan het Art for All
project. Het Art for All project is een internationaal samenwerkingsproject dat zich richt op het
bevorderen van de toegankelijkheid van kunst voor personen met een handicap. Aan het project
wordt verder deelgenomen door organisaties uit Estland, Italië, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en
België.
Een onderdeel van het Art for All project is een rondreizende internationale expositie. Vanuit
Nederland zijn ruim 80 kunstwerken ingezonden door verschillende organisaties. Uit de
inzendingen is een preselectie gemaakt van genomineerden. Hieruit zijn door een jury in Parijs per
deelnemend land 2 kunstwerken geselecteerd.
Voor Nederland zijn dat:
Chantal van der Linde van het atelier Paspartoe met het
kunstwerk: "Koppel"
Theo van der Wiel van het atelier Ut Atuljee met het
kunstwerk: "Ik ben Theo"
De internationale expositie, die bestaat uit 14 kunstwerken
heeft als titel: "Face to Face". De kunstwerken worden
achtereenvolgens geëxposeerd in Parijs, Rome, Willemstad,
Salzburg, Leipzig, Tallinn en Brussel.
In de maand oktober is de expositie te bezichtigen in het
Arsenaal in Willemstad tijdens de expositie van Kunstpodium
Willemstad. De officiële opening was op 11 oktober, waarbij ook vertegenwoordigers uit de
deelnemende landen aanwezig waren.
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Wist u dat;
-

Deelnemers, vrijwilligers en medewerkers van Paspartoe Hillegom een heerlijke dag uit
op een mooie dag in september met de boot over de Kaag hebben gehad!

-

De expositie in Paspartoe Galerie Noordwijk,
”Bijzondere vogels”, nog te zien is tot begin november.

-

De nieuwe expositie Vanaf 11 nov. is “Blik op Noordwijk”, deze wordt samen met de
Noordwijkse fotoclub gehouden. Foto’s van de club zijn nageschilderd door kunstenaars
van Paspartoe.

-

Als je ook eens wil exposeren samen met onze kunstenaars, neem dan contact op met
Greetje Knetsch, 0611916852 of stuur een mail naar
greetje.knetsch@sheerenloo.nl

-

De “HEERLIJK WONEN” beurs, in
Noordduinseweg 17
in Katwijk op zaterdag 1 en 2 november is!
Paspartoe doet daar nu ook aan mee. 1 nov. is voor
bedrijven en genodigden, de opening is om 17.00u.
Zaterdag 2 nov. is de beurs open voor publiek van
10-17.00u. U bent van harte welkom!

-

Paspartoe op allerlei groepen nog best wat vrijwilligers zou kunnen gebruiken. Kom
eens langs als je dat wat lijkt!
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