
Beste kunstliefhebbers,
Vanaf vrijdag 2 juli tot en met zondag 25 juli hangt het DUNAatelier op de begane grond én het souterrain 
vol met werk van vijf leden van de Katwijkerkring. De kring met inmiddels 30 leden heeft het ‘plein air’ 
schilderen als professionele passie. Dit keer is werk te zien van de Duitse schilders Sibylle Bross en
Jürgen Leippert. Hun schilderijen zijn te zien naast die van de Brabantse kunstenaar Rob Jacobs en van 
Peter Smit uit Amsterdam. In het souterrain toont Lau Heidendael, ook werkzaam in Amsterdam,
zijn werken op papier.
Wij ontmoeten u graag in ons ‘plein air’ kunstpaviljoen op het Duinplein aan de Boulevard tegenover de 
Vuurtoren in Katwijk. Open vrijdag - zondag, telkens van 14.00 - 17.00 uur.

Duinplein, Boulevard zeezijde www.schilderenaanzee.nl

Rob Jacobs
Rob toont vooral herfst-
schilderijen die hij in de 
omgeving van zijn woon-
plaats schilderde samen 
met wat bloemstillevens.

Katwijkerkring
De dertig leden van
de Katwijkerkring hebben
allen in het verleden
deelgenomen aan
KATWIJK EN PLEIN AIR,
schilderen aan zee
en laten op deze
tentoonstellingen werk
zien dat juist niet in
Katwijk gemaakt is.
Regelmatig houden zij 
tentoonstellingen in het 
Katwijkse DUNAatelier. 

Sibylle Bross en
Jürgen Leippert
Sibylle en Jürgen schilde-
ren expressief, zowel vanuit 
gevoel als verstand.
Hun werk heeft een relatie 
met zowel de natuur als 
met de abstractie.
Heftig penseelwerk,
gecombineerd met spre-
kende kleuren zijn bij 
beiden te vinden.

Lau Heidendael
Laurens is naast schilder 
ook graficus. Hij toont 
ingetogen werken, aqua-
rellen die ontstaan vanuit 
interesse in licht en ruimte.
Het onderwerp doet er
voor hem niet zo toe. 
Subtiel kleurgebruik en 
grafische elementen karak-
teriseren zijn werk door de 
lineaire vormen die hij met 
zijn penseel maakt. 

Peter Smit
Peter is een hedendaags 
impressionist. Wat hij ziet 
geeft hij weer met losse 
toets. Hij werkt vanuit het 
licht en gebruikt vrolijke 
kleuren. De lijn gebruikt 
hij niet. Hij is een groot 
liefhebber van het strand 
wat in zijn bijdrage terug te 
vinden is.
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Kijk ook eens
op onze website:
www.schilderenaanzee.nl
en like onze
Facebookpagina:
www.facebook.com/
KunstvereenigingKatwijk. 
Af- of aanmelden
voor deze nieuwsbrief:
mail aan
pr@schilderenaanzee.nl.

DUNAatelier, Duinplein, 
Boulevard Zeezijde,
Katwijk, bij de vuurtoren.


