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Gastkunstenaars brengen nieuw 

elan in Galerie Huis ter Heide
De opening van de eerste expo-

sitie in 2019 was - zoals we van

Galerie Huis ter Heide gewend

zijn – goed verzorgd en feeste-

lijk. De gastexposanten werden

door Alie Hut, voorzitter van

dit kunstenaarscollectief aan

de bezoekers voorgesteld. De

meeste collectiefleden waren

ook aanwezig, om gelegenheid

te geven nader kennis te

maken en eventuele vragen

over hun werk te beantwoor-

den. 

Er was een hapje en een drankje
voor de inwendige mens. Men
voelt zich snel op het gemak in
deze galerie, die gastvrijheid
hoog in het vaandel heeft. Het is
dan ook geen wonder, dat de ope-
ning druk bezocht werd.

Informatie over de gastkunste-
naars:
Corrie Zevenbergen uit Rijswijk
is een zeer veelzijdig kunstenaar.
Zij is zowel bloemist als beeld-
houwer als keramist. Momenteel
volgt zij de opleiding Keramische
technieken in Gouda om zich in
deze materie verder te bekwa-
men. In de galerie toont zij haar
keramisch werk, dat zij na de bis-
cuitstook glazuurt of patineert
zodat het brons lijkt. Corrie
wordt geïnspireerd door de na-
tuur: bloemen en planten en de
menselijke relaties. Het doel dat
Corrie met haar werk voor ogen
heeft is dat haar werk de toe-
schouwer emotioneel raakt. Cor-
rie werkt hoofdzakelijk figuratief,
maar schuwt ook het abstracte
niet. Corrie exposeert regelmatig
door het hele land.

De Duitse Anne Thoss uit Kleve
begon haar loopbaan als auto-
noom kunstenaar als schilder en
maker van collages. Sinds een
aantal jaren werkt zij met kunst-
harsen. Voor deze expositie heeft
zij ‘objektkisten’ ingezonden:

beeldkisten in het Nederlands.
Mensen gebruiken kisten om be-
langrijke dingen in op te bergen
maar ook om in te verbergen. An-
ne’s kisten zijn van giethars,
waarin een gebeurtenis wordt in-
gekapseld, waarmee deze onver-
mijdelijk is geworden. Dit kan
persoonlijke, maar ook maat-
schappelijke kwesties betreffen.
Als je deze niet kunt verdragen, is
er het (tijdelijk) verlossende dek-

sel. Anne exposeert door heel Eu-
ropa en heeft in 2016 de kunst-
prijs van Emmerich gewonnen.

Miranda Stolze uit Norg is thuis
op vele terreinen. Zij studeerde
cultuurwetenschappen en is
daarnaast interieurontwerpster.
Het ontwerpen van haar keuken
en badkamer deed ze ook geheel
zelfstandig. Van daaruit richt zij
zich de laatste tien jaar op het
edelsmeden. Zij combineert het
edelsmeden met interieurstyling
en maakt naast sieraden ook
meubels en siervoorwerpen
zoals lampen, bijzettafels en kan-
delaren. Het liefst werkt zij met
zilver, maar ze gebruikt ook an-
dere materialen als koper, plexi-
glas of hout. Haar werk komt tot
stand in een persoonlijk creatief
proces, waarbij materialen en
vormen uit natuur en cultuur
haar inspireren. 

Carla Dijk is opgeleid als docent
handvaardigheid. Om haar beel-
dende ontwikkeling te onder-
steunen volgde ze met succes de
Hogeschool voor de Kunsten te
Arnhem. Carla creëert van klei
een eigen universele wereld. Op-
gebouwd uit platen voorziet ze
haar architectonische objecten
met engobes en onderglazuren
van een huid van eigen, Afri-
kaanse en Islamitische motieven.
Door ze raku te stoken verwor-
den de huizen met hun craquelé-
en kleureffecten tot tijd- en
plaatsloze objecten. De buiten-
wereld wordt zowel buitengeslo-
ten als uitgenodigd. Carla
exposeert regelmatig in binnen-
en buitenland en verzorgt cur-
sussen keramiek in haar eigen
atelier.

Corrie Zevenbergen wil mensen emotioneel raken.

Miranda Stolze combineert edelsmeden met interieurstyling.Carla Dijk: ...eigen universele wereld van klei...

Anne Thoss werkt graag met kunstharsen.

Theatervoorstelling 
Stormhoofd op 

diverse locaties in regio
Op zaterdag 26 januari 2019 gaat de bijzondere theatervoorstelling

Stormhoofd van Theatergroep M/V uit Assen in première bij café

Hingstman in Zeijen. Verdere voorstellingen zijn er op zaterdag 2 fe-

bruari in Assen, zaterdag 9 februari in Annen en zaterdag 23 maart in

Veenhuizen. Meer speeldata, informatie en reserveren: ga naar

www.theatergroepmv.nl

Regisseur Marian Vesseur en toneelspeler Harriët van den Heuvel sloe-

gen de handen ineen en maakten een indringende theatervoorstelling

die een kijkje biedt in het hoofd van mensen met een psychiatrische

kwetsbaarheid en die een blik werpt op de geestelijke gezondheids-

zorg in Nederland. Harriët schreef de teksten en Marian bewerkte ze

tot een theaterscript. Vervolgens trokken ze een tweede speler aan,

Barbara de Jong en bovendien 2 muzikanten, die om beurten een

voorstelling meespelen: saxofonist Jan de Wilde en gitarist Hans Ves-

seur.

De crew heeft een duide-

lijke missie: op psychische

aandoeningen rust jam-

mer genoeg ook anno

2019 nog altijd een taboe.

Omdat een psychiatrische

stoornis je gedrag veran-

dert. En ‘raar gedrag’

stoot af. Je moet namelijk

gewoon normaal doen.

Toch kan het iedereen

overkomen. Daarom wil

de crew van Stormhoofd

graag meer bekendheid

geven aan psychiatrische

ziektes. En ze bespreek-

baar maken, in de hoop zo

iets van het taboe weg te

nemen. Stormhoofd is

soms schrijnend, soms hi-

larisch. Een voorstelling over pijn van binnen, maar ook over hoop, lef

en veerkracht. Stormhoofd geeft je stof tot nadenken en napraten.

Theatergroep M/V maakte eerder succesvolle voorstellingen als Grip,

Grip 2.0 en Toen ik nog Messias was.

Spel: Barbara de Jong & Harriët van den Heuvel

Teksten: Harriët van den Heuvel

Muziek: Jan de Wilde, saxofoon óf Hans Vesseur, gitaar

Regie: Marian Vesseur

Première zaterdag 26 januari, Café Hingstman Hoofdstraat 18 Zeijen.

Aanvang 20.30 uur. Toegang gratis; na afloop gaan we met de pet

rond. Na de voorstelling is er in het café live-muziek van de band Beat

Brokers. 


