
 

Kunst om Dalfsen bij de Barones  

 Ook dit jaar tonen  

verschillende kunstenaars hun werken 

op ons landgoed tijdens  

Kunst om Dalfsen. 

Bij De Barones kunt u genieten op het 

terras van een kopje koffie met 

 huisgemaakt gebak, een  

ambachtelijke pannenkoek of  

à la carte gerechten. Voor kinderen 

zijn er voldoende  

speelmogelijkheden. 

 

Restaurant De Barones 

Gerner Es 5a 

7722 RX Dalfsen 

tel: 0529-435666 

www.debaronesdalfsen.nl 

Kunst om Dalfsen 

Kunst &Cultuur 

weekend 

5 en 6 mei 

2018 

 

Thema: 

 WEER en WIND 

   Jolan Kroes  

Mijn doeken zijn een 

weerspiegeling van 

mijn karakter. Ik werk 

vanuit mijn impulsivi-

teit en weet nooit wat 

het  

eindresultaat wordt.  

Elk doek is uniek en zijn een uiting van 

enthousiasme en  

creativiteit die wordt weergegeven in 

veel kleur.  

www.jolankroes4art.nl   

Ingeborg Honer  uit Ommen  

Zij heeft de opleiding tot textieldocent  

gevolgd. Ze is afgestudeerd met de  

vilttechniek. Inmiddels werkt ze 22 jaar in het 

MBO onderwijs als beeldend docent en geeft 

ze workshops en cursussen in haar eigen  

atelier in Ommen en in de Online ViltSchool. 

Het maken van vilt is een boeiende techniek. 

Met losse schapenwol, water en zeep wordt 

vilt gemaakt. Ingeborg heeft zich vooral  

gespecialiseerd in het maken van sjaals,  

kleding en schoenen.  

Tijdens het weekend zal er ook een expositie 

zijn van viltwerk van haar (online) cursisten in 

het thema: “weer en wind”  

Voor meer info over workshops en verkoop 

www.bodyflower.nl of 

www.onlineviltschool.nl 

tel 0523-234003 of via Facebook  

www.facebook.com/viltatelier.bodyflower 

 

 

Wij ,Thea en Rosaline houden ons bezig met het 

bewerken van speksteen, albast en serpentijn. 

Wij proberen onze passie voor het beeldhouwen     

   via workshops over te  

   brengen. We doen dit in     

  Nederland en in Frankrijk.  

Voor informatie mail 

naar :   

        star-art@live.nl  

Voor informatie over de  

workshop in Frankrijk  

kijkt u op: 

www.campinglaforet.nl 

    Hou de komende tijd onze Facebook pagina’s                                   

in de gaten voor eventuele acties 

http://www.bodyflower.nl
http://www.onlineviltschool.nl
http://www.facebook.com/viltatelier.bodyflower
http://www.campinglaforet.nl


 

Ik ben Annette Wijninga uit Heino en heb een eigen 

techniek ontwikkeld waarbij diverse technieken en 

materialen worden toegepast om zo te komen tot een 

eigen compositie. Ik breng de acrylverf laag op laag 

aan, maar schuw ook niet om nieuwe technieken uit 

te proberen. Bij elk schilderij ben ik op zoek naar de 

balans tussen gelaagdheid, textuur, kleur en sfeer. Mijn 

werk verandert continu. Wel vindt ik het belangrijk om 

een eigen handschrift in de techniek te houden. De 

afwisseling van werken geven mij vrijheid en vooral 

plezier in het schilderen.  

Voor meer informatie: www.annettewijninga.nl 

Tijdens een kunst-

markt in 2008 werd ik 

gegrepen door het 

glasvirus. Al snel ben 

ik me gaan verdie-

pen in het branden 

van glaskralen.  

De brander die ik gebruik, maakt gebruik van propaan 

en zuurstof. Hierdoor krijgt de vlam extra hitte. Het glas-

kralen branden is een passie. Ik maak géén productie-

werk, dus iedere kraal of kralen set is uniek. Het leukste 

is wel het uitproberen van nieuwe glassoorten of  

technieken. Ik blijf mezelf uitdagen door workshops te  

volgen bij nationale en internationale  

glas-kunstenaars. Mede hierdoor ben ik me meer gaan  

bezig houden met het blazen van glas. Zodoende heb 

ik inmiddels een hele collectie geblazen sieraden  

opgebouwd die natuurlijk op onze website te zien zijn. 

Voor het annealen (ontspannen) van mijn kralen heb ik 

een speciale bead (kralen) oven. Deze oven staat aan 

tijdens het branden, en de kraal die ik maak gaat gelijk 

in de oven, zodat hij zeer langzaam kan afkoelen, 

waardoor er geen stress (spanning) in het glas  

achterblijft.  

www.Jline.nl 

Mieke van Hou-
selt 

Schilderijen 
 
Al jong had ik plezier 
in tekenen, mijn op-
leiding als leerkracht 
heeft mij daarin ver-
der gevormd. Na op 
zijde schilderen en 
quarel schilderen, 
schilder ik al weer vele jaren met acryl. Verschil-
lende lessen heb ik daarin gevolgd en ook een jaar 
modeltekenen. Mijn schilderijen zijn kleurrijk en 
met een bepaald thema, waarvan vooral vrouwen-
groepjes met een bepaalde abstractie de hoofd-
moot vormen. Ik werk veel met foto’s waarna ik 
het werk naar mijn eigen inzicht afmaak.  Meer 
werk is te zien op mijn facebookpagina :  

miekevanhouselt/albums/schilderijen. 

ATELIER LINDEBLAD GLASKUNST 

In ons atelier te Ommen maken we Tiffany en glas-in-

lood kunstobjecten.  We maken vrije objecten,  

werken in opdracht en geven workshops en  cursus-

sen. Tevens is onze kunst te koop in “de Husselmus” 

in Ommen. We maken niet alleen grote werken maar 

ook kleine objecten, zodat ook voor een klein bedrag 

een echt handgemaakt  

glaswerk te koop is. 

      Lindeblad Glaskunst,  

          Vermeerstraat 9  

          7731SM Ommen 

Tel 0529 454820,  

FB: Lindeblad Glaskunst 

Mail:  

johanvanderlinde@ziggo.nl 

Henny  
van Eerbeek 

 
Ik maak beelden en  

dierfiguren. 
Ze worden geglazuurd, 

raku gestookt of  
beschilderd. 

Dit doe ik met acrylverf 
in heldere kleuren. 

 www.hennyvaneerbeek.nl 

Wij, van STAR-art, maken unieke 

sieraden van leer en suède. In het 

maken van een ketting of arm-

band van leer, geven we ook 

workshops. Ook maken wij tassen 

van leer! Iedere tas die gemaakt 

wordt door STAR-art, is uniek:  

er is er écht maar één van.  

De tassen zijn verkrijgbaar in verschillende  

modellen, kleuren, maten en vormen.  

De tassen zijn te zien en 

te koop via onze  

Facebook pagina.  

Voor informatie, mail 

naar:  

star-art@live.nl  

  STARart.Dalfsen 

 

    Hou de komende tijd onze Facebook  pagina’s                                   

in de gaten voor eventuele acties 

http://www.annettewijninga.nl/
http://www.hennyvaneerbeek.nl/

