
 
 Meedoen is belangrijk en leuk, maar vrijwillig. Ieders inbreng wordt enorm op prijs gesteld. 
 Je werk kun je inleveren op de dagen voorafgaand aan de expositie, liefst na afloop van je 

laatste les. 
 Uiteraard zijn familie, vrienden en kennissen ook welkom. Stuur hen deze uitnodiging 

gerust toe.   
 Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving van het kunstatelier. Houden jullie wel 

rekening met de in/uitritten van de buren. Bij voorbaat vriendelijk bedankt daarvoor. 
 De dagen na de expositie zijn er weer workshops en andere festiviteiten. Het is daarom 

belangrijk om je werk tijdig op te halen, bij voorkeur in de dagen aansluitend aan de 
expositie. De maandag 18 december zou perfect zijn.      

 
Beste cursisten, familie, vrienden en geïnteresseerden, 
 
De laatste weken van de cursus Najaar ’17 zijn aangebroken. Er is in de 
afgelopen periode weer enthousiast en intensief gewerkt. Natuurlijk zijn er 
zuchten van frustratie gehoord maar her en der klonk toch ook voorzichtig 
gejubel! En zo hoort het ook; als de laatste lagen erop gebracht worden  
verschijnt opeens het beeld waar je zo lang naar op zoek was! Terwijl je dacht 
dat het lang nergens op leek. 
 
Dat belooft dus weer een sprankelende en verrassende expositie te worden 
waarvoor ik en mijn echtgenote Kara jullie bij deze van harte uitnodigen! 
 
Deze cursistenexpositie is een traditioneel gezellige happening waarbij we 
samen met genodigden, onder het genot van een drankje nog eens alle 
gemaakte kunstwerken bekijken en bespreken. Uiteraard in het atelier aan de 
Wethouder van den Wildenbergstraat 13 in Gilze. 
 
Op zaterdag- en zondagmiddag 16 en 17 December 2017, van 14.00 tot 16.00 
uur, zijn jullie van Harte Welkom! 
 
Tot dan, Gerard & Kara 
 

UITNODIGING - EXPOSITIE  

Lekkerschilderen.nl 
K u n s t a t e l i e r   K a m p h u i s 

KUNSTATELIER KAMPHUIS - GILZE 

http://www.lekkerschilderen.nl                               Pagina: 1 

EXPOSITIE VAN WERKEN VAN CURSISTEN 

PRAKTISCHE TIPS 

Beeldend kunstenaar Gerard Kamphuis in ge-
sprek met bezoekers van de cursistenexpositie 

Een grote variëteit aan schilderstijlen en onder-
werpen. Hartstikke leuk! (foto’s: voorjaar 2017) 

Knap getekend en geschilderd!  
Moet je die ogen zien! 

 

 Beeldend Kunstenaar & Docent:  

Gerard Kamphuis 

 Wethouder van den Wildenbergstraat 13, 

5126 TK Gilze 

 T. 0161455710 

 E-mail: info@lekkerschilderen.nl   

 Website: http://www.lekkerschilderen.nl 

 

CONTACT 

Er is altijd veel belangstelling voor de  
cursistenexpositie bij Kunstatelier Kamphuis   

 


