Actueel

Meest actueel:

Van 20 maart tot 15 mei 2020 zullen Eddy en ik samen exposeren in De Rechtbank Maastricht. Dit

Van 1-05-2019 tot 1-08-2019 zijn naast ander werk o.a. mijn vogeltjes (zie foto's rubriek diversen)

16 Juni 2019 neem ik deel aan de kunstmarkt JEKERJAZZART, waar je me kunt vinden vooraan a

23 Juni 2019 neem ik deel aan de "Mont Martre Markt, te Valkenburg, waar ik samen met 50 kunst

9 September 2018 sta ik met werk op de WINANDUS KUNSTMARKT CATSOP/ELSLO.

Van 5 t/m 27 mei 2018 maak ik onderdeel uit van een grote unieke expositie D'ASPREMONT-LYNDEN

60 Kunstenaars richten het prachtige kasteel in met hun unieke werk. In en rond het kasteel vindt u een

U kunt deze expositie de hele maand bezoeken op de vrijdag, zaterdag en zondag van 11-18 uur met ex
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21 Mei kunt u naast de vele kunst genieten van optredens van een deel van de cast van Andre Rieu, ee

Omdat Rekem voor de 10e keer is uitgeroepen tot het mooiste plaatsje van Vlaanderen viert Rekem fee

Mijn werk kunt vinden op de 2e etage. Hoop u daar aan te treffen.

Op 1 juli 2018 maak ik deel uit van een prachtige KUNSTROUTE IN WOLDER. Een route die plaatsvind

Kom kijken, u krijgt een zeer geslaagde middag.

11 juni 2017 deed ik mee
3 aan
Juli 2016
"JekerJazzArtLive",
sta ik met mijn een
werkgrote
tijdens
kunstmarkt
de Kunstroute
in het in
Jekerkwartier,
Wolder: 'ARTISJIEK",
waar ik me
w
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Van 5 t/m 12 maart 2015 stond ik te schilderen tijdens en als onderdeel van de grote tentoonstelling van

Ik stond daar een bloem-stilleven te schilderen, die Henri de Fromantiou ook schilderde, maar dan meer

Tijdens de opening, waar 250 gasten over mijn schouder konden meekijken, als ook de grote After Party

In het weekend van 11 en 12 juli 2015 sta ik samen met nog 35 kunstenaars te schilderen in de grote Ka

JANUARI EN FEBRUARI 2016 STAAN WE WEER GENOTEERD VOOR EXPOSITIE IN "DE AUBERGE

Eerdere geschiedenis:

3, 4 en 21 Augustus 2014 heb ik samen met nog 35 kunstenaars meegedaan aan het evenement "KUNS

VANAF 3 JANUARI
2013 EXPOSEERDE IK MET EEN
DEEL VAN MIJN
WE
www.bodyinshapemaastricht.nl
), MGR.VRANCKENPLE
OOK
W
IK DEED MEE AAN DE WEDSTRIJD GEORGANISEERD DOOR DE NOS T.
MEI EN JUNI 2013 EXPOSEERDEN EDDY EN IK SAMEN MET EEN GEDE
3 EN 4 AUGUSTUS 2013 NAMEN EDDY EN IK DEEL AAN DE PROFESSIO
De kunstmarkt in Neeroeteren in België 21 juli 2012 was een succes. Het
De expositie, samen met Eddy, in de "Auberge van Chateau Neercanne"
Ook de exposities
Op'MOSARTE
de kunstmarkt
en 'ST.
"MosArte"
SERVAIS'
benzijn
ik benaderd
beëindigddoor
en waren
Jos
De expositie in "Selexis" te Maastricht is 'in overweging
3/5

Actueel

De expositie in de Rechtbank te Maastricht, 7 juli t/m/ 20 september 2010
Veel mensen hebben de expositie bezocht en waren zeer enthousiast. Wi
Vanaf 1 november
Mes
2010
Amis,
exposeerden
zie www.mesamis.nl
wij met enkele, van
onze ondersche
werken in r
'agenda',
5 Juni 2011 stond ik samen met Eddy op de kunstmarkt "ARTLIVE", op h
3 en 4 September 2011 j.l. hebben we met ieder een eigen kraam ons wer
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