
Beste grafiekliefhebber,
Na 3 jaar wachten is het dan zover: de tweede Maand van de Grafiek is een 
feit. Gedurende de maand oktober 2016 staan op 140 locaties verspreid 
over het hele land en zelfs in de grensstreek de deuren wagenwijd open om 
iedere geïnteresseerde weer met open armen te ontvangen. Kunstenaars 
tonen met hun werk een overzicht van de stand van zaken in de actuele 
grafiek. Tentoonstellingen, workshops, demonstraties, lezingen: het 
programma is uitgebreid en gevarieerd. Een wereld vol grafiek in al haar 
verschijningsvormen. 

p. 4-13  Grafiekestafette  
Nieuw is de Grafiekestafette: ieder weekend van oktober staat er één stad 
in de schijnwerpers. Met exposities, atelierbezoeken, vraaggesprekken en 
grafiekwandelingen. In deze krant wordt nader uitgelicht wat er zoal te 
beleven valt. De estafette start in Utrecht. Dan wordt het stokje doorgegeven 
aan Den Haag, waar tijdens Art The Hague de ledententoonstelling van 
de VOG plaatsvindt. Gevolgd door Leeuwarden, Enschede en tot slot 
Middelburg/Vlissingen met de grafiekbeurs bij kunstwerkplaats Kipvis. 

p. 16-27  Expositielocaties  
Deze krant geeft informatie over tentoonstellingen en activiteiten in de 
deelnemende locaties (zoals bekend per 1 juli). Ondanks zorgvuldige 
verwerking van alle gegevens is het mogelijk dat er onjuistheden ingeslopen 
zijn of dat er tussentijdse wijzigingen zijn. Daarom raden we aan om altijd 
even te checken wat er precies te doen is op de website van de betreffende 
locatie en op www.maandvandegrafiek.nl

Een streepje licht
Jacomijn den Engelsen en het gezicht van de Maand van de Grafiek

5 ESTAFETTESTEDEN · 140 LOCATIES

MUSEA · GALERIES · WERKPLAATSEN

EXPOSITIES · WORKSHOPS · LEZINGEN

LANDELIJKE GRAFIEKMANIFESTATIE OKTOBER 2016
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www.maandvandegrafiek.nl

infokrant

Joyce Gabeler

De afbeelding op de poster van 
Maand van de Grafiek is een uit-
snede van het portret met de titel 
m.m.3, dat Jacomijn den Engelsen 
in 2005 maakte van haar dochter. 
Het oorspronkelijke portret is een 
houtsnede van 28 x 20 cm.

   “Ik had een foto gemaakt van 
mijn dochter waarbij ze haar ge-
zicht helemaal wit geschminkt had. 
Daardoor vielen bepaalde details 
weg. Ze stond zo bij het raam en er 
viel een mooi streepje licht op haar 
ene wang en haar oog en dat trof 
me. Naar aanleiding van die foto 
heb ik een tekening gemaakt met 
wit contékrijt op zwart papier.  

Tijdens het tekenen heb ik de 
lijnen met dat witte contékrijt 
gevolgd; die lijnen beschrijven 
de vormen in het gezicht. Daar-
na heb ik uit een andere plaat 
de lichtvlakken gesneden en de 
schaduwvlakken laten staan.

   Mijn dochter heb ik vaak 
gefotografeerd en daarna heb 
ik prenten gemaakt van een 
stemming of een gemoeds- 
toestand die zij weergeeft.”

   Dit bijzondere portret kun-
nen we deze maand op diverse 
plekken in het land tegen- 
komen. 

artikelen:

p.2 Niets meer weg te halen
Abstracte grafiek in Apeldoorn

p.3 Analoog/digitaal  

p.14 Werkplaatsen 3.0 

p.15 PrentenParade 
15 kunstenaars van De Ploegh in Amsterdam

Maand van de Grafiek
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Alkmaar

Grafisch Atelier Alkmaar
Doelenstraat 23, 1811 KX Alkmaar

www.grafischatelieralkmaar.nl
30 sept - 1 nov
Wassend Water · Omdat het Grafisch Atelier Alk-
maar in de zelfde periode als de Maand van de 
Grafiek meedoet met de Noord-Holland Biënnale 
is er besloten de twee evenementen te combine-
ren. Het thema van de Noord-Holland Biënnale 
is ‘Wassend Water’. Diverse kunstenaars zullen 
dit thema in beeld brengen in allerlei grafische 
technieken. 
ma-vr 10-17 uur

Kunstuitleen Alkmaar
Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar

www.kunstuitleenalkmaar.nl
7 okt - 20 nov
Wassend Water · Kunstuitleen Alkmaar com- 
bineert de Maand van de Grafiek met de Noord-
Holland Biënnale. Het thema is ‘Wassend 
Water’. Diverse kunstenaars zullen dit thema in 
beeld brengen in allerlei grafische technieken.  
Meer informatie over deelnemende  
kunstenaars is t.z.t. te vinden op  
www.kunstuitleenalkmaar.nl
wo-za 12-17, zo 14-17 uur

Almelo

Almere

ZOXX Gallery
Antiguastraat 27, 1339 KW Almere

www.zoxx.com
1 okt - 30 okt
Material Vision – Silent Reading 
Espen Sommer Eide (Noorwegen, 1972) is 
electronisch musicus, instrumenten bouwer, 
beeldend kunstenaar en fotograaf. Hij voerde in 
2014 een project uit op het arctische Berenei-
land rondom de appropriatie van een onbekend 
landschap. Het project, met o.a. eye tracking 
techniek, resulteerde in een aantal prachtige 
fotogravures en een video. Je kijkt nooit meer 
hetzelfde als je op reis bent en je een nieuwe 
omgeving eigen moet maken!
vr-zo 13-18 uur of op afspr. 036-5254981

Amsterdam House of Arts & 
Crafts
Oudeschans 21, 1011 KS Amsterdam

www.amsterdamhouseofartsandcrafts.com
18 okt - 30 okt
Verbinding · De Braziliaans-Nederlandse kun-
stenares Lego Lima verbindt Nederlandse en Bra-
ziliaanse grafiek. Beide landen hebben een rijke 
grafische traditie en de uitwisseling staat altijd 
garant voor mooie, spannende en gevarieerde 
tentoonstellingen. Ditmaal werkt Lego samen 
met de Braziliaanse graficus/curator Armando 
Sobral. Tijdens de expositie zijn ook documen-
taires te zien over Braziliaanse grafiek. Na de 
tentoonstelling in Amsterdam zal de expositie 
naar Brazilië reizen.
dagelijks 11-18 uur en op afspr. 

Atelier Lego Lima
Frans de Wollantstraat 10, 1018 SC Amsterdam

www.legolima.nl · facebook.com/legolimanl
1 okt - 16 okt
Open Atelier Lego Lima · Lego Lima aan het werk 
in haar atelier. Uitleg over grafiek-technieken die 
zij gebruikt, expositie van eigen werk
dagelijks 11-18 uur en op afspr.

Amsterdam

Atelier Open
Jan Voermanstraat 21, 1061 XA Amsterdam

www.atelieropen.nl
1 okt - 30 okt
Ode aan de Lino 2016 · Atelier Open organiseert 
samen met Forbo en GRID Grafisch Museum 
Groningen de Ode aan de Lino 2016. De Ode 
brengt de linoleumdruk onder de aandacht van 
een breed publiek in Groningen en Amsterdam. 
Twee exposities, een uitwisseling van linoleum-
drukken voor het project 10 x 10 GRID en een 
wedstrijd voor jonge lino-makers van 10-15 jaar 
uit Drenthe, Friesland en Groningen. De win-
naar ontvangt de Forbo Jong Talent prijs.
openingstijden zie website

Galerie Petit
NZ. Voorburgwal 270, 1012 RS Amsterdam

www.galeriepetit.nl
8 okt - 5 nov
Houtsneden 
Grietje Postma, Tom Thijsse, Antje Veldstra, 
Siemen Dijkstra (afb.) en Jens Bommezij.
wo-za 12-17 uur

Hooffzaak
Haarlemmerdijk 54 hs, 1013 JE Amsterdam

www.hooffzaak.nl
1 okt - 28 okt
Expositie Sylvia Weve · Het thema van Sylvia 
Weve is tweeledig: prints van landschappen in de 
typische Sylvia Weve stijl en ook: in opdracht, uw 
portret in een ‘Gouden Eeuw’ setting, met zeer 
persoonlijke toevoegingen. Eventueel verwerkt 
tot in de handgemaakte lijst, gemaakt door Kiek 
Houthuijsen. 
vr-zo 12-18 uur en op afspr.

Jonkergouw KunstWerk | BMB
Kerkstraat 129A, 1017 GE Amsterdam

www.deploegh.nl · www.galeriebmb.nl
15 okt - 13 nov
PrentenParade | Maand van de Grafiek 2016
Landelijk Kunstenaarsgenootschap de Ploegh 
uit Amersfoort en Jonkergouw KunstWerk | 
BMB presenteren een grafiek-expositie met werk 
van 16 kunstenaars van De Ploegh, o.a. Bea van 
der Heijden, Marjan Jaspers (afb.), Wim Jonk-
man, Nan Mulder, Frits Nolte, Rolf Weijburg en 
een selectie van werken uit de BMB collectie.
do-zo 12:30-17:30 uur

MLB Galerie
Witte de Withstraat 32A bg, 1057 XZ Amsterdam

www.mlbgalerie.nl
30 sept - 30 okt
DIALOOG · Een dialoog tussen analoog en 
digitaal. Carrie Meijer – Abstract spel met lijnen 
en vlakken in lino, versus waan en werkelijkheid 
in digitale prenten. Thea Verstraten – Van strak 
figuratief, koppen en torso’s, naar geabstraheer-
de torso’s en samengestelde en gestapelde 
sculpturen. 
opening: zo 2 okt 15-17 uur
MLB Art Talk: do 13 okt 19:30-21:30 uur
vr-zo 12-18 uur

Moving Targets HQ
Jan Luijkenstraat 48, 1071 CR Amsterdam

www.movingtargets.nl
1 okt - 31 okt
Sitting Duck Prints · Grafiekuitwisselingen met 
kunstenaars uit Amerika, Schotland, Nieuw-Zee-
land, Duitsland en Nederland. (afb. Karin Bos)
vr-za 13-17 uur en op afspr.

Museum Het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4, 1011 NK Amsterdam

www.rembrandthuis.nl
7 okt - 8 jan
In de ban van Hercules Segers. Rembrandt en de 
Modernen
Hercules Segers behoort tot de meest intrigeren-
de 17de-eeuwse kunstenaars. Zijn eigenzinnige 
schilderijen en prenten werden in zijn eigen tijd 
hoog gewaardeerd door liefhebbers en kunste-
naars. Rembrandt bezat maar liefst acht geschil-
derde werken van zijn hand. Het Rembrandthuis 
richt zich in de tentoonstelling op de invloed die 
Segers heeft uitgeoefend op Rembrandt en kun-
stenaars uit diens omgeving, en de rol die Segers 
heeft gespeeld in de ontwikkeling van moderne 
grafische kunstenaars. Tijdens de tentoonstel-
ling zijn er in het museum demonstraties van 
Rembrandts en Segers’ etstechniek en workshops 
grafiek voor volwassenen
dagelijks 10-18 uur

Locaties
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Indigo Kunsthal Hof88
Elisabethhof 6, 7607 ZD Almelo

www.indigoalmelo.nl
18 sept - 30 okt
Grafisch werk van Jan Loman in combinatie met 
andere technieken en ruimtelijk werk van Lisa de 
Jong en Persheng Warzandegan. 
di-zo 13:30-17 uur
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ArtTraverse – Gemeentehuis 
Jagtlust De Bilt
Soestdijkseweg Zuid 173, 3721 AB Bilthoven

www.arttraverse.nl
18 sept - 8 nov
Bert Keller en Willem Noyons, Grafiek, glas en 
penningen · Bert Keller is een graficus pur sang. 
Het getoonde werk wordt gekarakteriseerd door 
motieven uit de natuur, die hij weergeeft met 
behulp van uiteenlopende grafische technieken, 
zoals mezzotint, vernis-mou en drogenaald. Bert 
Keller heeft veel contact met de veelzijdige ont-
werper en beeldend kunstenaar Willem Noyons, 
in wiens werk ambachtelijke productievormen 
eveneens een wezenlijke rol spelen. Willem 
Noyons toont tijdens deze expositie ruimtelijk 
werk in glas en penningen.
ma-vr 9-17, di 9-19 uur

Galerie De Nieuwe Gang
Kloosterstraat 7, 6641 KW Beuningen

www.denieuwegang.nl
8 okt - 30 okt
Dat het gedrukt staat? · Josée Wuyts, Frans de 
Groot en Manuel Kurpershoek (afb.). Ets, droge 
naald, hoogdruk, houtsneden, puzzeldruk.
za-zo 13-17 uur

SBK KNSM
KNSM-laan 307-309, 1019 LE Amsterdam

www.sbk.nl
1 okt - 30 okt
Grafiek ! Uniek uit de collectie SBK Amsterdam
Grafiek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld 
bij de SBK en tijdens deze maand zullen we 
hier extra aandacht aan besteden. Te zien zijn 
losbladige genummerde exemplaren, maar ook 
ingelijste houtsnedes, litho’s, zeefdrukken en 
etsen van o.a. Hans Landsaat, Bert Loerakker, 
Alphons Freijmuth, Annemarie Fischer, Herman 
Stammeshaus, Vincent van Ojen en Dodog Soe-
seno. (afb. Bert Loerakker)
di-vr 10-18, za-zo 11-18 uur

SBK Zuid/Galerie 18
Jacob Obrechtstraat 18, 1071 KL Amsterdam

www.sbk.nl
1 okt - 30 okt
Grafiek ! Uniek uit de collectie SBK Amsterdam
Uit de ruime kunstcollectie van SBK Amsterdam 
worden diverse bladen originele grafiek te leen 
en te koop aangeboden. Losbladige genummerde 
exemplaren, maar ook ingelijste houtsnedes, 
litho’s, zeefdrukken en etsen van Cees Kortlang 
(afb.), Wim Worm, Tom Thijsse, Ko Oosterkerk, 
Bep Toscani en vele anderen passeren de revue. 
wo-za 11-18, zo 11-17 uur

ACEC gebouw
Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn

www.acecgebouw.nl
1 okt - 30 okt
a b s t r a c t · De expositie a b s t r a c t toont 
recent werk van 7 grafici; de titel abstract verwijst 
naar het concept van de tentoonstelling. In de 
zoektocht naar de achterkant van de werkelijk-
heid heeft iedere exposant zijn eigen weg gevon-
den. Kijkend naar het werk kunnen bezoeker 
en kunstenaar een stuk van deze weg samen 
afleggen. Cees Andriessen (afb.), Annesas Appel, 
Suzanne Hartmans, Peter Kalkowsky, Carrie 
Meijer, Juul Rameau, Lia Stouten.
Opening  za 1 okt 16 uur
wo-zo 12-17:30 uur

Loolaan Galerie
Loolaan 31a, 7314 AB Apeldoorn

www.ateliersapeldoorn.nl
15, 16 okt en 22, 23 okt
Grafiek in Beeld · Kunstenaars: o.a.: Camiel 
Andriessen / houtsnedes; Hilda Boer / linosnedes 
(het vierluik gaat over vrouw en vis waarbij de vis 
symbool is voor liefde); Kassiel Gerrits / houtsne-
des; Loes Huis in ’t Veld (afb.)/ etsen, zeefdrukken 
en bibliofiele boeken (thema Vliegen, Ikaros en 
fossielen); Doortje de Vries / autonome druksels, 
poëzie-prenten en bibliofiele boeken (combinatie 
van abstracte voorstellingen met figuratieve beel-
den) Jan Freark Wierda / linosnedes (vanzelfspre-
kende vormen zonder overbodige elementen). 
za-zo 13-17 uur

Apeldoorn

Arnhem

Plaatsmaken
Klarendalseweg 82a, 6822 GC Arnhem

www.plaatsmaken.nl
1 okt - 29 okt
Grind the Gap · Een onderzoek naar de stand van 
zaken van de traditionele grafiek in een steeds 
verder digitaliserende industrie. Kunstenaars 
brengen een onderzoeks-werkperiode door bij 
het FAB LAB van de HAN en Plaatsmaken, 
onder leiding van Catalogtree. De opdracht is: 
Implementeer digitale gestuurde mogelijkheden 
in een werk dat een analoog interessant resultaat 
oplevert. Een werk dat naar inkt ruikt maar gebo-
ren is in de computer. Kunstenaars: Catalogtree, 
Alexandra Roozen, Cathelijn van Goor, Rosa 
Menkman en Harmen Liemburg. (afb. Arthur 
Duindam)
wo-za 12-17 uur

Bennekom

Culturele Vereniging de 
Kijkdoos – Villa Erica
Ericapark 1, 6721 GH Bennekom

www.dekijkdoosbennekom.nl
1 okt - 16 okt
Poëzie in lijn en draad · José van Loon en Lia 
Stouten exposeren samen bij De Kijkdoos met 
de expositie ‘Poëzie in lijn en draad’. José werkt 
met textiel en Lia heeft een grafische achter-
grond. Sinds enige tijd werken ze samen aan 
gecombineerde projecten. De expositie laat hun 
allernieuwste werken en installaties zien, waarin 
zowel José als Lia letterlijk de ruimte ingaan. 
vr-zo 13:30-17 uur 

KRANENBURGH Culturele 
Buitenplaats in Bergen
Hoflaan 26, 1861 CR Bergen NH

www.kranenburgh.nl
25 sept - 27 nov
De Graficus en de Dichter, een historische ontmoeting
In 1976 richtten leden van Kunstenaarscentrum 
Bergen de groep ‘Drukkerstroost’ (thans Grafiek-
groep Bergen) op. In hetzelfde jaar overleed de 
Bergense ‘Prins der Dichters’ Adriaan Roland 
Holst. De leden en oud-leden van de Grafiek-
groep vieren het 40-jarig bestaan gezamenlijk 
met een tentoonstelling van grafisch werk uit 
verschillende periodes. De huidige leden ge-
denken bij deze gelegenheid Roland Holst met 
een grafisch werk geïnspireerd door een gedicht 
van zijn hand: Gea Karhof, Hans Kleinsman, Ma-
deleine Leddy, Piet Lont, Nan Mulder, Jadranka 
Njegovan, Ingeborg Oderwald, Cees Smit, José 
van Tubergen en Eric van der Wal.
di-zo 11-17 uur

Bergen

LaKaserna
Molenstraat 5, 9693 EJ Bad Nieuweschans

www.lakaserna.nl
22 sept - 30 okt
Een subtiel en krachtig proces · Grafisch werk 
en meer van Olivier Julia, Sandra Kruisbrink, 
Suzanne Hartmans en Vincent Uilenbroek 
(afb.). Vier topgrafici met uiteenlopend werk die 
in techniek en uitwerking een verrassend en 
veelzijdig beeld tonen van wat er op het gebied 
van grafische kunst mogelijk is. In het verlengde 
hiervan zijn er van hen ook reliëfs, schilderijen 
en tekeningen te zien. 
do-zo 12-17 uur

Bad Nieuweschans

Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 8, 4611 TE Bergen op Zoom

www.markiezenhof.nl
1 okt - 31 dec
Grafiek zonder grenzen · In het laatgotische 
stadspaleis wordt een tentoonstelling gehouden 
met tien jongere grafici met passie voor het vak! 
Mensen van wie de ogen gaan glimmen als het 
gaat over drukpersen en inkt … . Rond het thema 
‘grenzen’ tonen ze vrij werk en maken voor 
de gelegenheid een grafiekmap. Deelnemers: 
Merlijne Marell, Truzanne Lousberg, Hanna de 
Haan, Mieke Robroeks, Jose Witteveen, Emmy 
Dijkstra, Jaco Putker, Mirka Farabegoli & Violeta 
Bravo, Laura Casas Valle, Peter Franssen. Deze 
maand ook grafiekworkshops.
di-zo 11-17 uur

Bergen op Zoom

Beuningen

Bilthoven

Borne

KUNST in het Koetshuis
Marktstraat 23, 7622 CP Borne

www.koetshuisborne.nl
1 okt - 30 nov
… STEL DAT … Een kunstenaarskoppel dat veel 
over elkaars werk zegt, maar nog nooit een 
project of tentoonstelling samen heeft gepresen-
teerd … Beide kunstenaars maken in vele opzich-
ten tegengesteld werk. Speciaal voor dit project 
worden filmstills geprint, tekeningen als collages 
in prenten gebruikt en animaties over grafiek ge-
projecteerd. Patrick Mangnus & Heleen Simons 
zoeken in het Koetshuis in Borne de grenzen van 
grafiek en elkaars werk op in een overweldigende 
stroom van beelden; … stel dat …
24/7 door de glazen pui
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Locaties
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Breda

Electron/ 
Grafische Werkplaats RAAF
Belcrumweg 19, 4815 HA Breda

www.electronbreda.com/raaf
1 okt - 30 okt
Face the City · Grafische kunstenaars geven een 
reactie op Breda en op de wijk Belcrum, waar de 
Grafische Werkplaats RAAF zich bevindt. Hoe 
zien zij de stad of de wijk? 
Deelnemende kunstenaars: Renie Lamers, Mar-
leen van de Velde, Sjoerd Jansen, Stijn Peeters, 
Halina Zalewska, Charlotte Tasma, Jacquelien 
Beenen, Michael van Kekem, Ludo de Kort, Peter 
Kalkowsky, Henning Rosenbrock, Yurr Rozen-
berg en Rosanna Katie Morris.
vr-zo 13-17 uur 
en op afspr. raaf@electronbreda.com

Bronkhorst

Het Kunstgemaal
Veerweg 1, 7226 LP Bronkhorst

www.hetkunstgemaal.nl
1 okt - 30 okt
Leendert meets Ingrid · Dieren met karakter en 
elegante dames zijn terugkerende thema’s. De 
stijl is herkenbaar door sterke grafische vlakken 
en genuanceerd kleurgebruik, maar verschilt 
per print. Wel vast ligt het 50 x 70 formaat en de 
gelimiteerde oplage van 25, handgesigneerd en 
gepreegd. De artprint is uitgevoerd in gicleeprint, 
een digitale kleurvaste kunstdruktechniek op 285 
grams hahnemuller papier.
do-zo 11-17 uur

Castricum

Galerie en grafisch atelier sopit
Anna Paulownastraat 22, 1901 BV Castricum

www.sopit.nl
2 okt - 23 okt
Maand van de Grafiek · Galerie & Grafisch atelier 
Sopit in Castricum is een podium voor ambacht 
en kunst. In de mooie expositieruimte vinden 
jaarlijks solo- en groepsexposities plaats.
Hierbij zijn de traditionele grafische technie-
ken, maar ook fotografie en computergrafiek 
het uitgangspunt. Het grafisch atelier is een 
broedplaats waarin typografie, boekdrukkunst en 
verschillende vormen van grafiek samenkomen. 
Kunstenaars in de Maand van de Grafiek: Dick 
Berendes, Frans Lieshout en Harm Noordhoorn 
(afb.).
zo 14-17 uur en op afspr. 0651285404

Cuijk

Art Partner
Grotestraat 68, 5431 DL Cuijk

www.artpartner.nl
1 okt - 30 okt
Maand van de Grafiek · Expositie van etsen, 
linosnedes, houtsnedes van Elsbeth Cochius, 
Marcel Schellekens, Hilda Boer, Vincent van 
Ojen en van de Vietnamese kunstenaars Tung 
Ngoc (afb.) en Tran Cong Dung. 
za 12-17 uur

Delden

MIKC/Perron1, Kunststation 
Delden
Stationsweg 1 / 5, 7491 CE Delden

www.mikc.eu · www.kunststationdelden.nl
1 okt - 30 okt
Drukkunst 2016 · Deelnemers: Steen Rasmus-
sen (afb.), Annelien Dam, Ad Hoc collectief en 
recent afgestudeerde startende kunstenaars
do-za 13:30-16:30 uur 

Delft

Atelier Indrukwekkend
Achterom 94, 2611 PS Delft

www.atelierindrukwekkend.com
okt - januari
Indrukwekkende Expositie met een extra feestelijk 
tintje. Oktober 2016 bestaat Atelier Indrukwek-
kend 4 jaar en dat vinden wij reden genoeg voor 
een feestelijke maand! Deze maand zullen er 
diverse feestelijke activiteiten zijn in het teken 
van de ambachtelijke druktechnieken & Atelier 
Indrukwekkend, vandaar dat wij besloten hebben 
zelf te gaan exposeren! Kirsten Peerdeman (foun-
der & owner van Atelier Indrukwekkend) Djoeke 
Huijtker (medewerker van Atelier Indrukwek-
kend) & Nadja Daalder Dijkshoorn (medewerker 
van Atelier Indrukwekkend).
di-vr 9-17, za 11-16 uur

Galerie Inkt Delft
Choorstraat 29, 2611 JE Delft

www.inktdelft.nl
30 sept - 27 okt 
Maand van de Grafiek · Frank Dekkers (afb.) 
beeldt met zijn houtsneden het rivierenland-
schap uit: uiterwaarden, oevers met hun 
begroeiing en riet. Zonder mensen of dieren, het 
lijkt een niemandsland. Een oorverdovend stil 
landschap waarin het water rimpelloos stroomt. 
Antje Veldstra maakt ook houtsneden. Haar 
prenten kenmerken zich door grote contrasten in 
kleur, vorm en structuur met een zekere abstrac-
tie. Ze wil hiermee de kijker een moment van 
reflectie verschaffen. 
wo-vr 12:30-17:30, za 12-17 uur

Galerie Lutz
Oude Delft 195, 2611 HD Delft

www.galerielutz.nl
9 okt - 30 okt 
Épreuve d’Artiste · Twijfel, angst, verlangen en 
humor zijn thema’s in het werk van Hans An-
dringa. Bij Caren van Herwaarden zijn dat gebor-
genheid, liefde en kwetsbaarheid. Kim Hospers 
is gefascineerd door media en hoe wij daarop 
reageren. Bij Arno Kramer staan mens en dier 
centraal, met kwetsbaarheid en dreiging als the-
ma. Terry Thompson tekent de vergankelijkheid 
van de mens met in zijn achterhoofd beelden uit 
de kunstgeschiedenis of anatomische tekeningen 
van Vesalius. (afb. Caren van Herwaarden)
vr-za 13-17, zo 14-17 uur

Den Haag

Grafische Werkplaats
Prinsegracht 16, 2512 GA Den Haag

www.grafischewerkplaats.nl
30 sept - 25 nov
Black Beauty · Een expositie, lezingen en  
workshops in het teken van zwart in grafiek  
met etsen, linoleumsnedes, litho’s, riso’s en 
zeefdrukken. 
Voor meer informatie zie estafettepagina Den Haag, p. 6-7
ma, wo, vr 10-17, vr 30 sept 19-23, za 1 en zo 
2 okt 11-17 uur

Art The Hague 
Fokkerterminal zaal 11-13
Binkhorstlaan 249, 2516 BB Den Haag

www.artthehague.nl
5 okt - 9 okt
Blauwdruk · Ledententoonstelling Grafiekplat-
form VOG (Vereniging Orginele Grafiek). 
Voor meer informatie zie estafettepagina Den Haag, p. 6-7
wo 17-22, do / vr 14-21, za 11-20, zo 11-18 uur

Atelier Ries Kleijnen
Gevers Deynootweg 19 d, 2586 BB Den Haag / 
Scheveningen

www.rieskleijnen.nl
8 okt en 9 okt
Reizen in kleur · Werk van Ries Kleijnen. 
Voor meer informatie zie estafettepagina Den Haag, p. 6-7
za, zo 13-17 uur en op afspr.

Haagse Kunstkring
Denneweg 64, 2514 CJ Den Haag

www.haagsekunstkring.nl
28 sept - 23 okt
Grafiek, binnenste buiten · een keuze van kunste-
naars uit Den Haag en omgeving: authentiek, 
onderzoekend en vernieuwend; inhoudelijk 
krachtig, verrassend en divers.
Voor meer informatie zie estafettepagina Den Haag, p. 6-7
wo-za 11-17, zo 13-17 uur
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Spanjaardshof
Westeinde 58, 2512 HE Den Haag

www.spanjaardshof.nl
8 okt - 6 nov
VAN STEEN GEDRUKT litho’s van Jurjen Ravenhorst
Jurjen Ravenhorst toont zijn litho’s van het 
afgelopen jaar. Opening op 8 oktober, tevens de 
presentatie plaats van zijn boek ‘632’. 
Voor meer informatie zie estafettepagina Den Haag, p. 6-7 
za 14-17:30 uur en op afspr. 06-23658179

Etsatelier van Rijn
Vleeshouwersstraat 84, 3311 CS Dordrecht

www.theavanrijn.nl
1 okt - 31 okt
‘een echte van Rijn …’  Thea van Rijn laat je graag 
kennismaken met de etstechniek in haar atelier/
winkelruimte in het centrum van Dordrecht. 
Ze maakt voornamelijk etsunica, samengesteld 
uit diverse etsplaten. ‘Vanwege m’n achternaam 
moet ik vaak uitleggen dat ik geen familie van 
Rembrandt ben. Sommigen verbaast dat niets …
anderen zien overeenkomsten … Dit alles met 
een big smile van mij!’
di-do 13-17, za 13-17, extra 2 okt 13-17 uur

Grafisch Atelier Daglicht, 
Meulensteen Art Center
De Rondom 18, 5612 AP Eindhoven

www.grafisch-atelier-daglicht.nl
6 okt - 28 okt
Innographics / Jeroen Bodewits · Twee tentoonstel-
lingen: Innographics: een tentoonstelling met 
werken waarin grafiek een ongebruikelijke en 
alternatieve rol speelt. Oude technieken kennen 
nieuwe toepassingen, soms op ongebruikeleijke 
dragers, o.a. dankzij studenten van de Design 
Academy Eindhoven. Met: Rogier Arents, Esther 
Bentvelsen (afb.), Madeleen Dijkman, EDHV, 
Studio Anne Ligtenberg, Marjolein Mulder. In 
de werkplaats: werken van de in 2014 overleden 
Jeroen Bodewits. Bodewits heeft veelvuldig bij 
Daglicht gewerkt en diverse projecten gereali-
seerd waaronder grafiekmappen en zeefdrukken 
op groot formaat.
ma-vr 10-17 uur

Werkplaats Diepenheim
Hagen 3, 7478 AJ Diepenheim

www.werkplaatsdiepenheim.nl
1 okt - 30 okt

Pictura Dordrecht
Voorstraat 190-192, 3311 ES Dordrecht

www.pictura.nl
1 okt - 6 nov
Learn from the past, live in the present
Pictura organiseert een tentoonstelling waarin 
een grafiekoverzicht te zien is van de 17e eeuw 
tot en met nu. Kunstenaars waar zoal werk van 
getoond wordt zijn Arnold Houbraken, Jan 
Veth, Willem Witsen en Jan Wittenberg. Voor de 
hedendaagse kunst zullen onze werkende leden, 
die gespecialiseerd zijn in grafiek, een groot 
overzicht van verschillende specialismen en 
technieken tonen.
wo-zo 13-17 uur

Van Abbehuis
Bilderdijklaan 19, 5611 NG Eindhoven

henrivanabbe.wix.com/vanabbehuis
24 sept - 16 okt
Inkt · Utopisch, distopisch of juist nuchter en 
kritisch: grafiek die wat te zeggen heeft. Te zien 
over twee verdiepingen in het monumentale Van 
Abbehuis. Met werk van: Henning Rosenbrock, 
Emmy Dijkstra, Hanna de Haan, Hans Laban, 
Matijs van de Kerkhof, Benita Mylius, Jos de  
l ‘Orme, Maria Kapteijns, Leonie van Santvoort, 
Véronique Driedonks en Mirka Farabegoli. Van 
Rob Voerman (afb.) is er zowel grafiek als ruim-
telijk werk te zien. 
vr-zo 13-17 uur

Museum Meermanno
Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag

www.meermanno.nl
1 okt - 23 okt
Kunstenaars aan het werk in de drukkerij van Meer-
manno · Elk weekend in oktober zijn er grafische 
kunstenaars aan het werk in de drukkerij van 
Meermanno, met als eindresultaat een grafiek-
map. (afb. Ton Martens)
Voor meer informatie zie estafettepagina Den Haag, p. 6-7
za, zo 12-17 uur

Dordrecht

Diepenheim

Livingstone gallery
Anna Paulownastraat 70 a/b, 2518 BH Den Haag

www.livingstonegallery.nl
18 sept - 30 okt
Livingstone in print – 25 jaar grafiek
Grafiek van internationale kunstenaars ter gele-
genheid van het 25-jarig bestaan van Livingstone 
Editions. Kunstenaars: Pierre Alechinksy, Jim 
Dine, Jörg Immendorff, A.R. Penck, Louise 
Bourgeois, Sigmar Polke, José Maria Sicilia, 
Richard Serra, Robert Rauschenberg, David 
Salle, Elvira Bach, Armando, Mark Brusse, Klaas 
Gubbels e.a. (afb. David Salle)
Voor meer informatie zie estafettepagina Den Haag, p. 6-7
wo-za 12-17 uur en laatste zo vd maand

Pulchri Studio
Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag

www.pulchri.nl
1 okt - 26 okt
Pulchri Grafiek 16 / PG16 · Kunstenaarsvereniging 
Pulchri toont grafiek van leden in alle beneden 
zalen van Pulchri Studio. 
Voor meer informatie zie estafettepagina Den Haag, p. 6-7
di-zo 11-17 uur

Dordrechts Museum
Museumstraat 40, 3311 XP Dordrecht

www.dordrechtsmuseum.nl
8 okt - 6 nov
Ladenkastproject AppendiX Grafiek · De ladenkas-
ten zijn tijdens deze tentoonstelling ingericht 
met grafisch werk van 25 kunstenaars. Van 
dichtbij kan de bezoeker in het museum de ver-
schillende werken bekijken. Zowel traditionele 
druktechnieken zoals etsen, hoogdruk en litho 
zijn te zien naast meer actuele tendensen zoals 
risoprints, c-prints, en 3-dimensionale objec-
ten. Met Arno Kramer, Ton Martens, Alexandra 
Roozen, Hans Andringa, Stijn Peeters, leden van 
AppendiX e.a.
di-zo 11-17 uur

Fluxgebouw TU/e
Groene Loper 19, 5612 AJ Eindhoven
6 okt - 4 nov
Verzameld / Rogier Arents · Gebouw Flux op 
het TU/e-terrein presenteert een selectie uit de 
eigen prentencollectie. Met zowel traditionele als 
digitale grafische technieken laten kunstenaars 
vanuit verschillende invalshoeken zien dat hun 
werk bijdraagt aan nieuwe artistieke ontwikke-
lingen. Met Koen Vermeule (afb.), Sigrid Calon, 
Arjo Rozendaal, Ilona Plaum, Marli Turion en 
anderen. Rogier Arents is als gastkunstenaar 
uitgenodigd om grafiek uit het samenwerkings-
project van Grafisch Atelier Daglicht met de 
TU/e te exposeren. 
ma-vr 8-18 uur

Het Van Abbemuseum  
en grafiek
Het Van Abbemuseum heeft bijzondere grafiek 
in de collectie. Deze is van heel dichtbij te 
bestuderen in het Doe-het-zelf-archief. Het Doe-
het-zelf archief op de eerste verdieping is een 
combinatie van een depot, een werkplaats en een 
tentoonstellingsruimte. Hier mogen echte kunst-
werken uit de collectie samen met de medewer-
kers van de rekken worden gepakt en neergezet 
in een zelf gemaakte tijdelijke tentoonstelling. 

Bilderdijklaan 10 · 5611 NH Eindhoven
www.vanabbemuseum.nl

di-zo 11-17, do 11-21 uur

Eindhoven
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Atelier De Tekenkamer
Grauwe Polder 146, 4876 NC Etten-Leur

www.atelierdetekenkamer.nl
1 okt - 30 okt
Grafiek op vleugels · Atelier de tekenkamer in 
Etten-Leur is het domein van Marian Vergouwen. 
Haar werk bestaat uit etsen en linosneden in 
zwart-wit met veel detail van vogels met als speci-
alisme uilen. Tijdens de Maand van de Grafiek 
geeft Marian doorlopend etsdemonstraties op 
zaterdag, dinsdag en donderdag en kunt u op 
de vrijdagen workshops etsen en/of linosneden 
volgen. De groepjes zijn klein, van te voren reser-
veren is daarom wel gewenst.
di en do 13-16, za 11-17 uur

Locaties
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Enschede
AKI Academy of Art&Design
Hulsmaatstraat 35, 7523 WB Enschede

www.aki.nl
29 sept - 3 nov
Escape · Grafiek van AKI studenten, ontstaan 
tijdens een werkperiode in de grafiekwerkplaats 
van de Druckverein in Kloster Bentlage,  
Rheine (D). 
Zie ook estafettepagina Enschede, p. 10-11
ma-vr 9-18 uur

Atelier Print Art
Knalhutteweg 15, 7541 PA Enschede

www.elsbethcochius.com
1 okt - 31 okt
Grafiek uit de kast · Tentoonstelling van alle 
werken die in 5 jaar tijd voor de grafiekkalenders 
zijn gemaakt. 
Zie ook estafettepagina Enschede, p. 10-11
vr-zo 12-18 uur

Ateliergebouw De Zessprong
Kottendijk 110B, 7522 BV Enschede

www.roombeekdezessprong.nl
1 - 31 okt
Wat tien beeldend kunstenaars met het  
fotografisch beeld van vijf fotografen doen.  
(afb. Sarah Grothus)
Zie ook estafettepagina Enschede, p. 10-11
wo-zo 10-17 uur

Boekhandel Broekhuis Enschede
Marktstraat 12, 7511 GD Enschede

www.boekhandelbroekhuis.nl
1 - 30 okt
Maand van de Grafiek bij Broekhuis · De galerie 
op de derde etage is een multidisciplinair plat-
form voor jonge kunstenaars en kunststudenten 
in de regio. 
Zie ook estafettepagina Enschede, p. 10-11
winkeltijden

Dynamo Expo
H.B. Blijdensteinlaan 85, 7523 BA Enschede

www.dynamo-expo.nl
9 okt - 18 nov
Graphic Wonderland · Curator Susan Bijen heeft 
grafische vormgevers gevraagd zich te laten in-
spireren door het thema Graphic Wonderland. 
Zie ook estafettepagina Enschede, p. 10-11
wo-vr 13-17, za 22 / zo 23 okt 13-17 uur

Galerie Beeld & Aambeeld
Walstraat 13, 7511 GE Enschede

www.beeldenaambeeld.nl
8 okt - 16 nov
Natuurlijk! · Tentoonstelling met recent grafisch 
werk van Marion Bouwhuis en Herma Deenen. 
Zie ook estafettepagina Enschede, p. 10-11
wo-za 10-17, do 10-21 uur

Etten-Leur

Fochteloo

Stichting Nobilis Centrum 
voor prentkunst
Zuideinde 26b, 8428 HE Fochteloo

www.stichtingnobilis.nl
2 aug - 30 okt
Grafiek van een kunstenaarsechtpaar · In het nieu-
we centrum voor prentkunst in Fochteloo van de 
Stichting Nobilis kunt u tijdens de Maand van de 
Grafiek de tentoonstelling zien van houtgravures 
van Lou Strik en etsen van Anneke Kuyper (afb.). 
Daarnaast elke weekend verrassende prent-
kunst-activiteiten. In het centrum een depot en 
bibliotheek met 70.000 items. Zie ook het artikel 
over Grafiek in de Stellingwerven. 
do-zo 13:30-16:30 uur en op afspr.

Goes

Kunstkabinet Onder 
Magdalena’s vleugels

Maria Magdalena of Grote Kerk  
Singelstraat 21, 4461 HZ Goes

1 okt - 23 okt
Teken aan de Wand · Deelnemende kunstenaars: 
Saskia Eggink (afb.), Paula Termeer, Margriet de 
Vries, Henriette Verburgh, vier visies op grafiek 
anno nu. 
di en za 13-16 uur

Gorinchem

Gorcums Museum-Artoteek
Grote Markt 17, 4201 EB Gorinchem

www.artoteekgorinchem.nl
1 okt - 31 okt
Artografiek · Artoteek Gorinchem toont grafiek 
uit de eigen collectie. Werk van kunstenaars 
zoals Corneille, Harrie Gerritz, Leon Janssen, 
Marjan Jaspers, Reinier Lucassen en de (oud-) 
Gorcumers Jan van Munster en Marja de Raadt. 
De presentatie laat met dit overzicht tevens de 
diverse grafische technieken zien waaronder 
zeefdruk, lithografie, ets, mezzotint en houtsne-
de. Daarnaast exposeert Frank Dekkers een serie 
houtdrukken waarin hij de polder heeft vastge-
legd in sfeervolle beelden. Resultaat van kijken, 
concentreren en kiezen.
di, vr 10-20; wo, do, za 10-17; zo 13-17 uur

Gouda

Hans den Hollander Prints
Lage Gouwe 24, 2801 LG Gouda

www.hansdenhollander.com
1 okt - 5 nov
British Prints, van Etching Revival tot Pop Art
Grafiek van: David Young Cameron, Francis H. 
Dodd, Francis Seymour Haden, Barbara Hepworth, 
David Hockney, R.B. Kitaj, Allen Jones, Bruce 
McLean, Henry Moore, William Nicholson, Edu-
ardo Paolozzi, Tom Phillips, Graham Sutherland, 
Robin Tanner en Joe Tilson (afb.).
vr-za 12-17 uur en op afspr. 06-14979647

Graauw

Terra Groda
Dorpsstraat 44, 4569 AK Graauw

www.terragroda.com
1 okt - 30 okt
De Overkant · Van de Overkant komen de 
kunstenaars, van de noordelijke oever van de 
Schelde. Saskia Eggink (afb.) houdt van een 
onverwachte twist. De constante is de fijnzin-
nige uitwerking en harmonisch kleurgebruik. 
Margriet de Vries gebruikt de natuur als spiegel; 
het landschap is een spreekbuis. Paula Termeer’s 
werk wordt door vorm gedragen, met name sim-
pele, expressieve, gesloten patronen. De kleur be-
paalt de ongecompliceerde stemming. Henriette 
Verburgh geeft beeld en woord weer een gezicht. 
Daarvoor bedient zij zich van quasi-beeld en 
quasi-taal, in een oneindige herhaling.
za 14:30-17:30, zo 14-17:30 uur

TETEM kunstruimte
Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede
www.tetem.nl www.facebook.com/TETEMkunstruimte
20 okt - 20 nov
100 jaar grafiek uit een particuliere collectie II
Grafiek uit een particuliere collectie. 
Zie ook estafettepagina Enschede, p. 10-11
ma-zo 11-17 uur



21

Grijpskerke

GRID Grafisch Museum Groningen
Sint Jansstraat 2, 9712 JN Groningen

www.gridgroningen.nl · www.atelieropen.nl
1 okt - 30 okt
Ode aan de Lino 2016 · Atelier Open organiseert 
samen met Forbo en GRID Grafisch Museum 
Groningen de Ode aan de Lino 2016. De Ode 
brengt de linoleumdruk onder de aandacht van 
een breed publiek in Groningen en Amsterdam. 
Twee exposities, een uitwisseling van linoleum-
drukken voor het project 10 x 10 GRID en een 
wedstrijd voor jonge lino-makers van 10-15 jaar 
uit Drenthe, Friesland en Groningen. De win-
naar ontvangt de Forbo Jong Talent prijs. 
di-zo 10-17 uur

Haaksbergen Heikant

Boerderijgalerie de Osseberg
Singelweg 11, 4364 LA Grijpskerke

www.deosseberg.nl
1 okt - 29 okt
Grafisch Verbeeld · Tentoonstelling met diverse 
exposanten. 
Zie ook estafettepagina Middelburg/Vlissingen, p. 12-13
do-za 14-17 uur en na afspr. 

Groede

Wilma van der Lee
Mr. Albert Roeststraat 17, 4503 AS Groede

www.wilmavanderlee.com
1 okt - 30 okt
Etsen, non toxic · Ik werk op de beste kwaliteit 
etspapier. De manier waarop ik werk bestaat al 
vanaf 1467, n.l. drager / carborundumpoeder en 
een glazen loper plus een klein beetje boorwater. 
Dan: grainen. Een draaiende beweging waardoor 
het oppervlak ruw wordt. Hierdoor bekomt men 
de kleur mezzo. In de ets wereld de zwartste 
toon. Een grotere uiting van artistieke expressie.
zo 10:30-17 uur en op afspr. 0117-371770

Groningen

Atelier Horneman
Kajuit 326, 9733 CP Groningen

www.atelier-horneman.nl
3 sept - 15 okt
Collectie Grafiek · Expositie over de eigen grafiek 
collectie van Atelier Horneman. De tentoonstel-
ling is gericht op verkoop van de werken. Er is 
werk te bezichtigen van o.a. Wim Jonkman, Jan 
van Loon, Geurt van Dijk en Olga Wiese.
di-vr 9-18, za 9-17 uur

Kunstlievend Genootschap Pictura
St. Walburgstraat 1, 9712 HX Groningen

www.pictura-groningen.nl
4 sept - 16 okt 
Siemen Dijkstra: Arctische Landschappen
Siemen Dijkstra (afb. detail) exposeert zijn Arc-
tische Landschappen in combinatie met ander 
subarctisch en scandinavisch werk dat hij eerder 
maakte. Er worden schetsen, studies, tekeningen 
en natuurlijk zijn befaamde houtsnedes getoond. 
Zijn partner Elysia Verhoeven toont keramische 
objecten rond ditzelfde thema. Ter gelegenheid 
van deze eerste grote expositie van Siemen 
Dijkstra in Groningen verschijnt een bijzondere 
boekuitgave in drie edities bij Philip Elchers.
wo-zo 13-17 uur

Atelier Horneman en Kunst-
lievend Genootschap Pictura 
Kajuit 326, 9733 CP Groningen 
St. Walburgstraat 1, 9712 HX Groningen
23 okt - 4 dec
Groninger Grafiek · Kunstlievend Genootschap 
Pictura en Atelier Horneman organiseren in 
het kader van de landelijke grafiekmanifestatie 
Maand van de Grafiek de expositie “Groninger 
Grafiek” in de grote bovenzaal van Kunstlievend 
Genootschap Pictura en bij Atelier Horneman. 
Deelnemers zijn o.a. Wim Jonkman, Antje Veld-
stra, Martin Horneman, Ton de Vreede (afb.) en 
Aldrik Salverda. 
Openingstijden en websites: zie betreffende locaties.

Kunstzaal Achterom
Sterrebosstraat 2, 7481 DD Haaksbergen

www.kunstzaalachterom.nl
16 okt - 20 nov
Justine van der Noordaa · Justine maakt gebruik 
van vele verschillende mogelijkheden die de 
grafische technieken te bieden hebben. Ze denkt 
in abstracte vormen, vlakken en lijnen, die zich 
harmonisch tot elkaar verhouden. De op deze 
manifestatie getoonde werken zijn geïnspireerd 
op reizen naar China en Nepal.
za-zo 14-16:30 uur

Haarlem

Horizonverticaal
Houtmarkt 7, 2011 AL Haarlem

www.horizonverticaal.nl
1 okt - 30 okt
A Way of Screen Printing · Studio Onvervalst pre-
senteert acht abstracte schilders waarbij zeefdruk 
en andere schildertechnieken samenkomen in 
één uniek werk. Met werk van Marcel van den 
Berg, Erik de Bree, Rob Bouwman, Gijs van Lith, 
Coen Vunderink, Sander Reijgers, Vincent Uilen-
broek en Jan Maarten Voskuil.  
Opening 1 okt 17-21 uur. 
zo 12-17 uur en op afspr. 0654233240

Hardenberg

HardenbergArt 
Parkweg 1-4, 7772 XP Hardenberg

www.hardenbergart.nl
17 sept - 5 nov
Tuinfluiters · Tijdens de zomermaanden heeft 
Lenneke Saraber geëxposeerd en gewerkt in 
de Tuinen van Mien Ruijs te Dedemsvaart. De 
vogels in de omgeving van deze tuin zijn een 
inspiratie voor de expositie ‘Tuinfluiters’ bij Har-
denbergArt. Er worden verschillende vogelpren-
ten geëxposeerd. Lenneke heeft een duidelijke 
voorkeur voor de melancholisch zingende merel. 
Kenmerkend voor de linosneden van Lenneke 
Saraber is naast de kleurrijkheid, de zichtbare 
spontaniteit waarmee in het materiaal, linoleum, 
is gegutst.
ma-vr 14-17, za 11-14 uur

Atelier NIMART
Julianastraat 11, 4566 AC Heikant

www.nimart.com
8 okt - 29 okt
Gedrukt · In het Atelier NIMART zijn etsen en 
ander grafisch werk te bezichtigen van Nicole 
Henderiks.
za 13-16 uur

Hengelo

Zaal Zuid
Esrein 11, 7553 CX Hengelo

www.zaalzuid.nl
1 okt - 23 okt (met uitzondering van 19-21 okt)
GRAPHIC TRAFFIC · Zaal Zuid kunstpodium 
laat een keuze zien van grafiek uit de collectie 
van Plaatsmaken uit Arnhem. Met werk van o.a. 
Koen Delaere, Marc Bijl, Ruth van Beek en Ad 
Gerritsen. Uit het kunstmagazine Extraplaats 
worden zeefdrukken op stencil getoond van o.a. 
Marten Hendriks, Lola Bezemer en Joris Maltha/
Daniel Gross. Daarnaast heeft Zaal Zuid Geert 
Voskamp (etsen) en Annelien Dam (sjabloon-
druk) uitgenodigd.
wo-vr 13–17, za-zo 13:30–17 uur 

‘s Hertogenbosch

Galerie KuBra/zeefdrukatelier 
Kurtface
Schilderstraat 17a, 5211 NB ‘s-Hertogenbosch

www.kurtface.nl ·  www.stichtingkubra.nl
1 okt - 31 okt
Oud & Nieuw · In samenwerking met stichting 
KuBra – kunstenaars uit Brabant – organiseert 
zeefdrukatelier Kurtface een expositie van nieuw 
grafisch werk. Atelier Kurtface gaat na 25 jaar 
verhuizen en geeft tijdens de grafiekmaand een 
grote overzichtspresentatie uit het omvangrijke 
archief. Er zullen o.a. affiches te zien zijn uit 
de krakersperiode uit de 70/80er jaren en vele 
special editions en épreuves d’artiste. Traditiege-
trouw zijn er in de werkplaats demonstraties en 
workshops. 
Opening za 1 okt 15 uur
do-zo 13-17 uur
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‘s Hertogenbosch

Grafisch Atelier Den Bosch
Boschveldweg 471 A, 5211 VK ‘s-Hertogenbosch

www.gadenbosch.nl
1 okt - 30 okt
GA Vreemd(t) · De definitie van vreemdgaan 
verschilt van cultuur tot cultuur en zelfs van 
koppel tot koppel. In het GA (Grafisch Atelier 
Den Bosch) dagen wij mensen uit om vreemd te 
gaan. Overzie je grenzen, tast aan de randen en 
stap over. Is het gras altijd groener aan de andere 
kant van het hek? Met werken van onder andere 
Jacomijn den Engelsen, Florette Dijkstra. (afb. 
Nico Thone)
wo-zo 11-17 uur

Kunsthal Boschveld
Vughterstraat 234, 5211 GP ‘s-Hertogenbosch

www.facebook.com/kunsthalboschveld
Graphos 3

Hilversum

Stichting Grafisch Atelier 
Hilversum
Noorderweg 96b, 1221 AB Hilversum

www.gahilversum.nl
2 okt - 30 okt
Jaarkaarthouderstentoonstelling · Het GAH  
exposeert tijdens de grafiekmaand de jaarkaart- 
houderstentoonstelling. Ruim 20 kunstenaars 
werken er aan mee en laten gezamenlijk hun 
werk zien. Het werk dat getoond wordt geeft een 
beeld van de verschillende disciplines die in de 
werkplaatsen van het atelier beoefend – kunnen – 
worden: etsen, zeefdrukken, lithografie, boek-
druk en andere hoogdruk, fotografie, video, en 
digigrafiek. Er is werk te zien waarin actualiteit 
en maatschappij dan wel natuur en historie aan 
bod komen. Foto: Mels de Gooijer
ma-vr 9-14, za 10-16 uur

Hoofddorp

De Meerse, cultuurgebouw
Raadhuisplein 3, 2132 TZ Hoofddorp

www.demeerse.nl/beeldende_kunst
9 okt - 30 okt
Jaarlijks sluit Galerie De Meerse aan bij de kin-
derboekenweek met een speciale tentoonstelling, 
deze keer in het kader van de Maand van de Gra-
fiek. Met werk van Marjoke Schulten, Henriette 
Boerendans (afb.) e.a. 
wo-za 14-17 uur

Hoorn

Galerie Wim Zwijsen
Mosterdsteeg 8, 1621 HR Hoorn

www.galeriezwijsen.nl
3 okt - 5 nov
LOST AND FOUND · Grafiek van Hannah 
Kockx; gomdruk, fotopolymeer etsen, droge 
naald. In haar beelden schuilen werelden en 
verhalen, zorgvuldig verteld en afgewerkt met 
compromisloos raffinement. Hannah Kockx 
maakt eveneens schilderijen, tekeningen en 
kunstboeken. Haar thema’s vindt zij in de na-
tuur, literatuur en muziek. Grafische technieken 
past ze toe volgens de regelen der kunst, maar 
vaak ook ‘vermengt’ zij haar beelden met eerder 
gemaakte beelden en fotografie tot intrigerende 
collages.
wo-za 14-18 uur en op afspr. 

Huissen

Grafisch Atelier LingeW’art
Conventstraat 2, 6851 BS Huissen

www.lingewart.nl
21 okt 19:30 opening, 22-23 okt 10:30-18 uur
Grafiekmanifestate Lingeprint · Een expositie 
met collega-grafici. Door de diversiteit van hun 
techniek en werkwijze belooft het een boeiende 
manifestatie te worden. Fifi van Leent, Lego 
Lima, Merlijne Marell, Rene Treumann, Antje 
Veldstra, Anja Bourgondiën, Ellen Baptist (afb.). 
In oktober op donderdagavond workshops papier 
scheppen, boekdruk en monotiepie voor volwas-
senen. Voor kinderen in oktober op woensdag-
middag in het KinderKunstAtelier de JULIAAN: 
drukken met biljetletters, toveren met een stokje, 
zelf papier maken. 
10:30-18 uur

Kampen

Gemeentelijke Expositieruimte
IJsselkade 33, 8261 AC Kampen

www.stedelijkmuseumkampen.nl
3 sept - 26 nov
Kampen/Bourguignon · De expositie bestaat uit 
droge naald prenten en etsen van Henk Tiche-
laar. Indrukken uit de directe omgeving van 
Kampen en het huis en atelier in Bourguignon 
les Morey (Fr.) vormen de inspiratiebron. Voor 
het merendeel zijn het landschappen, dieren en 
stillevens neergezet in de droge naaldtechniek. 
Maar ook enkele met behulp van de Electroly-
tische etstechniek vervaardigde prenten. De 
drogenaaldprenten bevatten veel toon, naast het 
vaak maar in enkele lijnen neergezette beeld.
di-za 11-17 uur

Koornmarktspoort
IJsselkade 1, 8261 AB Kampen

www.stedelijkmuseumkampen.nl
1 okt - 24 dec
Reinder Homan Grafiek · Naar aanleiding van een 
prent van het gezicht op Kampen heeft het Stede-
lijk Museum Kampen Reinder Homan uitgeno-
digd. Zijn uiterst verfijnde natuurbelevingen zijn 
te zien in de Koornmarktspoort. Etsen van een 
enkele boom of bloem, maar ook hele bossen en 
bloeiende bermen naast oude borgen en buiten-
plaatsen passeren de revue. In Homan komen 
ambachtsman, dromer en dichter samen. 
di-za 11-17, zo 13-17 uur

Stichting Grafisch Atelier Kampen
Hofstraat 78, 8261 BB Kampen

www.grafisch-atelier.nl
8 okt - 29 okt
Kékblauw · Tijdens de Maand van de Grafiek 
presenteren diverse kunstenaars uit Kampen & 
omgeving zich in het Grafisch Atelier Kampen 
met een expositie geïnspireerd door hun reis 
naar zusterstad Pápa in Hongarije, in het bijzon-
der door de blauwververij. Een museum gewijd 
aan een oud ambacht dat o.a. gebruik maakt van 
stempels & drukblokken. Van harte welkom in 
de sfeervolle werkplaats in het voormalige stads-
kantoor van Kanis & Gunnink in de binnenstad 
van Kampen.
wo-za 13-17 uur

Leeuwarden

Artemisia in kunstzaken
Eewal 98, 8911 GV Leeuwarden

www.artemisiainkunstzaken.nl
8 sept - 16 okt
Expo “Ik val ... nee ik dans” met etsen van Cisca 
Poldervaart te zien. 
Voor meer informatie zie p. 8-9: Estafette Leeuwarden 
do-za 12:30-17 uur

Galerie de Roos van Tudor
Eewal 47-49, 8911 GR Leeuwarden

www. roosvantudor.nl
3 sept - 6 nov
José Witteveen “Impressie van Rome” · Etsen van 
José Witteveen van haar periode als artist in 
residence in Rome. 
Voor meer informatie zie p. 8-9: Estafette Leeuwarden 
do, vr 13-17; za 11-17; zo 16 okt 11-17 uur

Galerie Doet
Schrans 44, 8932 NE Leeuwarden

www.doetboersma.nl
Corina Blom en Doet Boersma exposeren etsen.
Voor meer informatie zie p. 8-9: Estafette Leeuwarden 
wo-vr 12-17, za 11-17, 30 okt 12-17 uur

Jubbega

Kunstlokaal nº8
Schoterlandseweg 55, 8411 XX Jubbega

www.kunstlokaalno8.nl
8 okt - 16 okt
Ordenen en Bewegen · Carrie Meijer en Hans 
Kleinsman gaan in dialoog door middel van hun 
werk. Beide kunstenaars experimenteren met 
nieuwe grafische mogelijkheden en technieken. 
Carrie Meijer toont resultaten van een proces van 
componeren van lijnen, vlakken en kleuren in 
lino’s en kleurige computerprints. Hans Kleins-
man koppelt analoog en digitaal. Zijn zelfont-
wikkelde apparatuur tekent computergestuurd 
reeksen en berekeningen op grote lithostenen. 
De zo ontstane structuren drukt hij af in meerde-
re drukgangen.
za-zo 12-18 uur en op afspr. 
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Grafisch Atelier Friesland
Haniasteeg 61, 8911 BX Leeuwarden

www.grafischatelierfriesland.nl
1 okt - 30 okt
Wim Jonkman en Tanja Engelberts · Grafische 
installatie van Tanja Engelberts en steendrukken 
van Wim Jonkman (afb.). 
Voor meer informatie zie p. 8-9: Estafette Leeuwarden 
ma-za 9-17 uur en zo 16 okt 10-17 uur

Kunsthandel en galerie de Vries
Turfmarkt 1, 8911 KS Leeuwarden

www.kunsthandeldevries.nl
1 okt - 29 okt
Nationale en internationale grafiek  
Marino Marini (afb.), Man Ray, J. Minne,  
Witteveen, De Vries e.a. 
Voor meer informatie zie p. 8-9: Estafette Leeuwarden 
do-za 13-17:30 uur

NHL Galerij
Rengerslaan 10, 8917 DD Leeuwarden

www.grafischatelierfriesland.nl
1 okt - 30 okt
Grafisch Atelier Friesland · Op de begane grond 
van de NHL Hogeschool tonen verschillende 
kunstenaars van het Grafisch Atelier Friesland 
hun werken. Pop-up workshop ‘Druk maken’ 
(afb. Saskia van Montfort)
ma-do 8-22, vr 8-18 uur

De Openbare Bibliotheek
Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden

www.sbmf.nl
7 sept - 9 nov
Suzanne Hartmans · Een spel van waarneming 
en optische illusie. 
Voor meer informatie zie p. 8-9: Estafette Leeuwarden 
ma-za openingstijden bibliotheek

Zi-zz-ART
Ceresweg 16, 8938 BG Leeuwarden

www.zi-zz-art.nl
1 okt - 30 okt
Zout en Hout · Groot grafisch werk van Katerina 
Coufalova, Caroline Koenders en Rinke Nijburg.
Voor meer informatie zie p. 8-9: Estafette Leeuwarden 
vr-zo 13-17 uur

Leiden

Ars aemula naturae
Pieterskerkgracht 9a, 2311 SZ Leiden

www.arsaemula.nl
1 okt - 16 okt
IN DRUK· Er zullen klassieke technieken te 
zien zijn zoals houtdruk, lino, litho en ets, maar 
ook nieuwe technieken zoals computerprints. 
Deelnemers: Arjenne Fakkel, Marijk Gerritsma, 
Ans Zuyderhoudt, Saskia Masselink, Lies Verde-
nius, Elsbeth Bauer, Marijke Verhoef, Hetty van 
der Kloot, Bert Kienjet, Iemke van Dijk, Guido 
Winkler en Sylvia ten Kley. Lezingen en work-
shops zie website.
vr-zo 13-17 uur

IS-projects
Drie Octoberstraat 16-A, 2313 ZP Leiden

www.is-projects.org
2 okt - 30 okt
Presentatie van IS-editions en werken van Linda 
Arts (Tilburg), Pedro Boese (Berlijn) en Daan 
Liu (Den Haag). Foto caption: deel van de 25/25 
IS-box. Van boven naar beneden, van links naar 
rechts: Tilman, Tallman, Heerkens, Hallard, 
Hsiao, Arts, Voskuil, Winkler, Andrews, Roux, 
Dahlhausen, van der Graaf, Deleget, van der Aa. 
Foto: Guido Winkler / IS-projects
ma-vr 13-17 uur

Zône Galerie voor Kunst en 
Vormgeving
Nieuwstraat 17b, 2312 KA Leiden

www.galeriezone.nl
1 okt - 30 okt
Grafiekkring Leiden laat zich zien · Het meren-
deel van het getoonde werk van de leden van 
de Grafiekkring Leiden bestaat uit etsen, soms 
gecombineerd met andere technieken zoals litho-
foliedruk. Daarnaast zijn ook litho’s en zeefdruk-
ken te zien. De leden zijn: Bert van der Veer, 
Martin Bergwerff, Thea Huiberts, Joop Gans, 
Gijs Geertzen, Nathalie Muller (afb.), Ineke de 
Vos, Simone Robbers, Fridtjof Gorter, Henk 
Spaaks, Ron Mes. 
wo-vr 12-18, za 10-17, zo 13-17 uur

Maastricht

Stichting Grafische Ateliers 
Maastricht
Romeinsebaan 299, 6215 SK Maastricht

www.grafischateliermaastricht.nl
1 okt - 31 okt
Movements on and over the Edge I · Onder de titel 
‘MOVEMENTS ON AND OVER THE EDGE I’ 
wil de Stichting Grafische Ateliers Maastricht 
voor een breed publiek, authentieke ontmoetin-
gen organiseren in de ‘keuken van de prent-
kunst’, waarbij hedendaagse grafiek in al zijn 
diversiteit wordt getoond. Ging het vroeger voor-
al over reproduceren, tegenwoordig behoren de 
druktechnieken, met hun eigen karakter, unieke 
beeldtaal en specifieke werkwijzen, tot het gehele 
‘verbeeldingspalet’ van de kunstenaar.
ma-vr 10-17 uur op afspr. 043 3473030

Middelburg

Atelier Riet Wullems
Vlissingsestraat 48, 4331 KW Middelburg

www.rietwullems.nl
1 okt - 30 okt
GRAFIEK 2016 · Grafiek van Riet Wullems.  
Zie ook estafettepagina Middelburg/Vlissingen, p. 12-13
do-za 13-17, zo 2 okt en 30 okt 13-17 uur

De Drvkkery
Markt 51, 4331 LK Middelburg

www.de-drvkkery.nl
3 okt - 28 nov
Stadsmonsters · Werk van Renata Bueno. 
Zie ook estafettepagina Middelburg/Vlissingen, p. 12-13
ma 11-18, di-vr 9:30-18, za 9:30-17:30 uur en 
koopavond/zondag

Nieuwkoop

’t Reghthuys – Nieuwkoop
Reghthuysplein 1, 2421 BE Nieuwkoop

www.reghthuys-nieuwkoop.nl
15-16, 22-23 en 29-30 okt
Presentatie Grafiekgroep ‘t Reghthuys · De 
Grafiekgroep werd ruim 35 jaar geleden binnen 
’t Reghthuys opgericht door een groepje etsers 
en stond daar jarenlang bekend als ‘De Etsclub’ 
Maar omdat ook steeds vaker andere grafische 
technieken werden toegepast, werd besloten de 
naam te veranderen in ‘de Grafiekgroep’. Om de 
2 jaar exposeert de groep in eigen huis, vaak met 
een bindend thema. Kunstenaars: Bep Aartse, 
Janny Endstra - Docters van Leeuwen, Wim 
Korndörffer, Debora Noë, Bert Tas (afb.).
za 10-16, zo 12-17 uur

De Roofprintpers
Bellinkstraat 25, 4331 GV Middelburg

www.deroofprintpers.nl
1 okt - 31 okt
Máscaras, caras, personagens ... um mundo de 
fantasia/maskers, koppen, personages ... een we-
reld van verbeelding. (afb. Leni van den Berge/
Renata Bueno)
Zie ook estafettepagina Middelburg/Vlissingen, p. 12-13
vr-ma 12-17 uur
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Roden

Kunstencentrum K38
Kanaalstraat 38, 9301 LT Roden

www.kunstencentrumk38.nl · www.verkuno.nl
16 sept - 9 okt
Grafiek in K38 · Zes grafische kunstenaars van 
verkuno (vereniging kunstenaars noordenveld) 
organiseren deze tentoonstelling en hebben veel 
noordelijke grafici maar ook van verder uitgeno-
digd: Agnes van Rijen, Aldrik Salverda, Sophie 
Noordam, Jowan Remmig, Ine Hendriks, Antje 
Veldstra, Lieke Vreede, Marcia Krijgsman, Mar 
Vedder, Henk ter Bogt, Hannie Ramaer, Willy 
van der Duyn, Sonja Leutholff, Jannie Hiskes, 
Maryke Wiegers, Marleen van Engelen, Arien de 
Groot, Ansje van den Muyzenberg
wo-zo 13-17 uur

Rotterdam

Goethe Institut
Westersingel 9, 3014 GM Rotterdam

www.appendix-grafiek.nl
6 okt - 4 nov
Appendi-Xs #2 · Expositie en presentatie van 
doos met 8 prenten van de leden van Appendix: 
Inez Odijk, Tijs van Bakel, Lausbub Krämer en 
Monique van Wensveen (afb.)
di-do 13-18:30 en op afspr. 010-2092090

19 okt - 4 nov
Grid · AppendiX nodigt de Duitse grafica Marti-
na Lückener uit als gastkunstenaar.
Expositie met werk van Inez Odijk, Martina 
Lückener en Lausbub Krämer.
di-do 13-18:30 en op afspr. 010-2092090

Grafisch Atelier Minnigh
vd Sluysstraat 164, 3033 SR Rotterdam

www.grafischatelierminnigh.nl
1 okt - 30 okt
Het Grafisch Atelier zal op dinsdagavond 4 okto-
ber een speciale avond organiseren rond grafiek 
in Rotterdam met een aantal gastsprekers en een 
expositie. 
Gedurende de maand oktober is er elke zaterdag 
“Open Atelier” van 12 tot 17 uur.
za 12-17 uur

pARTners galerie
Prins Hendrikstraat5, 3071 LG Rotterdam

www.partners-galerie.nl
24 sept - 24 okt
pARTners in Grafiek · In 2015 opgericht als 
samenwerkingsverband van kunstenaars en 
gevestigd op het Noordereiland. De kunstenaars 
beheren en managen zelf hun galerie waar zij 
en de bezoekers elkaar informeel ontmoeten. 
De pARTners willen hun enthousiasme voor de 
kunst met u delen. Zij leiden hun exposities in, 
vertellen over hun werk en willen zo de toegan-
kelijkheid van hun werk vergroten. Deelnemen-
de kunstenaars: Henk de Bont, Anna Ramsair, 
Don Satijn, Erik de Vries, Inez Odijk e.a.
op afspr. 06-26720028 · 06-21224520

Walgenbach art & books
Gouwstraat 15, 3082 BA Rotterdam

www.walgenbach.nl
16 okt - 20 nov
Spoken op Blote Voeten · Martijn te Winkel,  
RISO-prints.
do-za 12-17 uur en op afspr. 06-39311695

Purmerend

Museum Waterland
Kaasmarkt 16, 1441 BG Purmerend

www.museumwaterland.nl
19 okt - 27 nov
Multi-technieken · In de museumzaal de tentoon-
stelling ‘Multi-technieken’ met werken waarbij  
een of meer grafische technieken worden ge- 
combineerd met andere technieken zoals 
tekenen, schilderen, collage. Op de entresol 
de tentoonstelling ‘The Wondering Mind’, een 
unieke expositie van 60 ronde intaglio werken 
van 12 cm van 60 internationale kunstenaars uit 
23 verschillende landen. De twee Nederlandse 
deelnemers zijn Gea Karhof, met een handinge-
kleurde ets en Nan Mulder met een mezzotint. 
di-zo 12-17 uur

Locaties
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Rijssen

Rijssens Museum
Kasteellaan 1, 7461 PV Rijssen

www.rijssensmuseum.nl
okt - dec
Linosnedes van Lenneke Saraber · In het Rijs-
sens Museum worden grote linoleumsneden 
geëxposeerd. Daarbij wordt een relatie met de 
ruimte en de omgeving gezocht. 
di-vr 10-17, za 13-17 uur

Rijswijk

Galerie Arti-Shock
Schoolstraat 26, 2282 RD Rijswijk

www.galerie-arti-shock.nl
1 okt -27 okt
Dit is Grafiek! · Ook de Rijswijkse Kunstenaars-
stichting Arti-Shock doet mee met de Maand 
van de Grafiek. De galerie in het oude centrum 
biedt plaats aan een tentoonstelling van twin-
tig deelnemers. Niet al deze kunstenaars zijn 
‘pure’ grafiekkunstenaars. Daarom zal ook in de 
tentoonstelling een grote variatie aan werken te 
zien zijn: etsen, zeefdrukken, monoprints en ook 
prints op en met bijzondere materiaal. (afb. Wim 
Bettenhausen)
wo-vr 13-17, za 11-16, zo 14-17 uur

WTC Rotterdam Art Gallery
Meent 132 / Beursplein 37, 3001 DE Rotterdam

www.wtcartgallery.nl
2 okt - 30 okt
GRAFIEK ZONDER GRENZEN - van Aqua-
tint tot Zeefdruk · Tijdens de opening zal het 
eerste “Grafiek-cahier” gepresenteerd worden 
dat geheel gewijd is aan de in 2011 overleden 
Rotterdamse graficus Joost Minnigh. Naast het 
werk van Joost Minnigh (afb.) is er een grote 
expositie, waarin alle aspecten van de grafiek 
een plek krijgen. Deelnemende kunstenaars: 
Inez Odijk, Hans Wap, Carine Hooykaas, Esther 
Schoonhoven, Kitty van der Veer, Michalina 
Melolepsza, Alexandra Roozen, Hans Andringa 
en vele anderen.
vr-zo 12:30-17:30 uur en op afspr. 010-405178

Ruurlo

Atelier M22738
Nieuwenhuishoekweg 5, 7261 NS Ruurlo

www.beaverheul.nl
Béa Verheul Workshops: 
ma en do 13:30-16 uur (zie website).
3 okt - 30 okt
Expositie: Pop-up Galerie Dorpsstraat 10 in Ruurlo 
met Joop van Veen (linodrukken en collages), 
Anny Edens (monoprints), Geertje Visser (etsen) 
en Béa Verheul (zeefdrukken en etsen) 

Nijmegen

Art Partner
Bloemerstraat 88, 6511 EM Nijmegen

www.artpartner.nl
1 okt - 30 okt
Maand van de Grafiek · Expositie van etsen, 
linosnedes, houtsnedes van Elsbeth Cochius 
(afb.), Marcel Schellekens, Hilda Boer, Vincent 
van Ojen, en van de Vietnamese kunstenaars 
Tung Ngoc en Tran Cong Dung. 
vr 12-18, za 12-17 uur

Galerie Atelier Herenplaats
Schietbaanstraat 1, 3014 ZT Rotterdam

www.herenplaats.nl
7 okt - 28 okt
HOGEDRUKGEBIED bij HPL · Tijdens de 
Maand van de Grafiek toont galerie Herenplaats 
werk van eigen kunstenaars en de studenten 
van de Willem de Kooning Academie. Ook zal er 
werk te zien zijn van de kinderdrukkerij Punt 5.
ma-vr 13-17 uur
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Scherpenzeel (Fr)

Atelier Titi Zaadnoordijk
Voetpad 69, 8483 JR Scherpenzeel Fr

www.titi.nl
1 okt - 30 okt
Maand van de Grafiek
Grote Grafiek Expositie met gastexposanten  
Lenneke Saraber, Nel Pak en Niels de Hoog.  
(afb. Titi Zaadnoordijk)
za-zo 11-17 uur en op afspr.

Et proeme nust
Grindweg 194, 8483 JK Scherpenzeel Fr

www.kunstaandescheene.nl
1 okt - 30 okt
Kunst aan de Scheene is een kunst- en poëzieroute 
aan de rand van natuurgebied de Rottige Meen-
the, de Friese Weerribben. De hele maand okto-
ber tentoonstellingen op meerdere locaties. Met 
o.a. Stichting Nobilis, Lenneke Saraber, Niels de 
Hoog, Nel Pak, Peter Lazarov en Titi Zaadnoor-
dijk. Groots slotweekend, 29-30 oktober, met ook 
o.a. Hanna de Haan, Jeanet Kingma, Jose Wuyts, 
Frans de Groot en Loes Huis in ‘t Veld.
za-zo 11-17 uur en zie website

Schijndel

KEG-expo
‘t Spectrum Steeg 9, 5482 WN Schijndel

www.kegschijndel.nl
1 okt - 12 nov
De Buurvrouw · Henk Visch, grafiek en beelden
ma-vr 10-20, za 10-13 uur

Schoorl

Atelier Philip Wiesman
Ribesplantsoen 19, 1871 TB Schoorl

www.wiesman.info
1 - 31 okt
De graficus Philip Wiesman heeft toen hij aan de 
rand van de Utrechtse Heuvelrug woonde zich 
door het omringende landschap laten inspireren, 
hetgeen duidelijk te zien is aan de etsen die toen 
tot stand zijn gekomen. Nu hij al enige jaren in 
de gemeente Bergen woont, waar de hoogste en 
breedste duinen van Nederland liggen, spreekt 
het vanzelf dat dit aan de etsen die hij tegen-
woordig maakt te zien is.
Open op afspraak via philip@wiesman.info 
of 072-509 0292

Steenwijk

Villa Rams Woerthe
Instituut Collectie Hildo Krop
Gasthuislaan 2, 8331 MX Steenwijk

www.hildokrop.nl
1 okt - 30 okt
Hildo Krop: Houtsneden · In zijn houtsneden, in 
het bijzonder in de prenten die hij maakte voor 
De Tribune, betoont Krop zich een overtuigd 
strijder voor een betere samenleving met meer 
gelijkheid en solidariteit. In dit krachtig spreken-
de zwart-en-wit werk laat Krop niet alleen zien 
dat zijn houtsneden een wezenlijk onderdeel 
vormen van zijn œuvre maar onderstrepen deze 
ook heel nadrukkelijk de veelzijdigheid van zijn 
kunstenaarschap. Meer dan eens vormden zijn 
houtsneden, qua voorstelling en uitvoering, ont-
werpen voor later uitgevoerd (beeldhouw)werk.
di-do, za-zo 11-16 uur

Terneuzen

Atelj.
Korte Kerkstraat 24, 4531 CL Terneuzen

www.jorienbrugmans.nl www.andrevanopdorp.com
10 okt - 29 oktober
inDRUK · “Simpelweg snijden en drukken”, zo 
verwoordt Jorien Brugmans haar zoektocht naar 
de essentie van hoogdruk en het worstelen met 
de materie: linoleum. Een fascinerend proces én 
een aanrader voor elke schilder … . André van 
Opdorp (afb.) zet in zijn kleine, subtiel geteken-
de etsen van op dieren gelijkende mensen de 
homo sapiens te kijk. Soms op humoristische 
wijze, een andere keer wat cynisch, ironisch of 
juist kritisch reflecterend.
ma, wo, vr 10-15:30 uur

Tilburg

NS16
Ns Plein 16, 5014 DA Tilburg

www.facebook.com/nsplein16
21-23 okt en 28-30 okt
Kracht zetten – Druck machen · In het atelier-
complex NS16 heeft zich rond een oude Grafix 
proefpers uit 1950 een groep kunstenaars 
gevormd. Als artiest zijn ze heel divers en ieder 
is professioneel met zijn eigen werk bezig. Wat 
hen bindt is de liefde voor grafiek. Deelnemers 
aan deze tentoonstelling zijn Paul Bogaert, Jan 
Doms, Cees Haman & Frans de Kock, Walter 
Kerkhofs, Ivo van Leeuwen, Jeroen de Leijer en 
Annette Paulsen (afb.)
14-17 uur en op afspr. 06-11860301

Ubbergen

Kunstgalerie Notre Dame des Arts
Rijksstraatweg 37, 6574 AC Ubbergen

www.notredamedesarts.nl
oktober
Related Impressions · Laura Casas Valle (afb.), 
Aline Eras, Mirka Farabegoli, Patrick Mangnus
In deze expositie tonen vier kunstenaars die 
elkaar kennen van eerdere etstentoonstellingen 
hun beeldkracht van het etsen en tevens werken 
in aanverwante technieken. Related Impressi-
ons laat de etskunst zien en gaat een relatie aan 
met tekeningen, andere grafische technieken en 
ruimtelijk werk.
za-zo 13-17 uur en op afspraak

Ulft

KC-BREEKijzer in 
Innovatiecentrum ICER
Hutteweg 32, 7071 BV Ulft

www.kc-breekijzer.nl
1 okt - 30 okt
Groepsexpositie rondom Maand van de Grafiek en 
The Big Draw · KC Breekijzer is een Kunstenaars 
Collectief gevestigd in Ulft. In oktober staat het 
Innovatiecentrum ICER in het teken van een 
grote groepsexpositie van de leden. In het kader 
van de Maand van de Grafiek treft u er van Hans 
Sennema vierkleurendrukken geïnspireerd op 
het Franse landschap, van Astrid Vredegoor een 
greep uit haar nieuwste etsen, daar naast meer-
dere kleurrijke abstracten van Wim Haverkamp 
en houtsnedes van Joop Overkleeft. (afb. Hans 
Sennema)
di-vr 10-17, za-zo 13-17 uur

Urk

Gemeentehuis van Urk
Singel 9, 8321 GT Urk
9 sept - 20 nov
Weerspiegeling in druk · Jubileumtentoonstel-
ling voor de SCAB, de culturele kring van de 
gemeente Urk e.o. die 25 jaar bestaat, en Andries 
Hoekstra die 25 jaar bezig is met kunst en met 
name Grafiek. “Ik schilder met olieverf en mijn 
grote passie ligt verder bij etsen, houtsnede en 
sinds kort lithografie. Ondanks alle digitale ont-
wikkelingen, een zwak voor het handmatige. De 
schoonheid daarvan verbaast me nog elke dag.” 
Opening 9 sept
ma-vr 9-17 uur

Utrecht

Kapitaal
Plompetorengracht 4, 3512 CC Utrecht

www:kapitaalutrecht.nl
30 sept - 31 okt
Kapitaal is o. a. een maakplek voor iedereen die 
drukwerk wil maken; etsen, lino, zeefdruk, riso 
en boekbinden. Voor deze expo laten Jan Vander-
putte en Stefan vd Broek, Cas de Vries en Paco 
Kamil, Dodog Soeseno en Lisette van Hoogen-
huyze, Hans Laban en Frits v Zeventer, Jurriaan 
Rexwinkel en Natalia Ossef, Robbie Cornelissen 
(afb.) en Ralph Zabel, Cisca Poldervaart en Maria-
na Ferraiuoli Lok zich inspireren door de grafische 
geschiedenis van Utrecht van ooit DE LUIS. 
Zie ook estafettepagina Utrecht, p. 4-5
wo-vr 10-18, za 11-17 uur

Kunstliefde
Nobelstraat 12a, 3512 EN Utrecht

www.kunstliefde.nl
1 okt - 30 okt
IM-PRESSION · Impression is de tweede editie 
waarin Kunstliefde een overzicht laat zien van 
hedendaagse grafiek. Een impressie van de 
huidige ontwikkelingen binnen de grafiek, van 
traditionele grafiek tot grafiek waar de grenzen 
worden opgezocht met andere media tot en met 
beeldend werk met sterk grafische elementen. 
Hans Laban, Charles Donker, Caroline Koenders, 
Saskia Jetten, Margriet Thissen, Erica van See-
ters, Henny van der Meer en Johan Rijpma (afb.). 
Zie ook estafettepagina Utrecht, p. 4-5
wo-zo 13-17 uur

KuuB
Pieterstraat 3, 3512 JT Utrecht

www.kunstruimtekuub.nl
16 sept - 23 okt
Alternate takes · Titus Nolte (1955) toont in de 
solo-epositie Alternate Takes prenten van portret-
ten op een ondergrond van aluminium panelen. 
Hij voegt daarmee een uitzonderlijke drager toe 
aan de rijke variaties in de grafische kunsten. 
Noltes portretten staan in een historische context 
en verhalen over maatschappelijk relevante epi-
soden; hij citeert. 
Zie ook estafettepagina Utrecht, p. 4-5
do-zo 13-18 uur
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Locaties
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Valkenswaard

Nederlands Steendrukmuseum
Oranje Nassaustraat 8 C, 5554 AG Valkenswaard

www.steendrukmuseum.nl
t/m 27 nov
AART VAN DOBBENBURGH, een vergeten 
meester-lithograaf · Aart van Dobbenburgh 
(Amsterdam, 1899 – Haarlem, 1988) groeit in de 
20ste eeuw uit tot een alom bekend Nederlands 
kunstenaar en bovenal graficus. Zijn realistische 
litho’s, affiches en kleingrafiek, kennen diver-
se terugkerende onderwerpen zoals bloemen, 
dieren, portretten, landschappen en menselijke 
handen. Vanaf eind jaren ‘30 wordt de sterk 
sociaal maatschappelijk bewogen kunstenaar in 
de media bejubeld als de technisch beste Neder-
landse kunstlithograaf van de 20e eeuw.
di-zo 13-17 uur

Venlo

Galerie Tuur
Straelseweg 77, 5911 CM Venlo

www.yvonnerooding.com/tuur
1 okt - 30 okt
Tijdlijn · Deelnemende kunstenaars: Arjen 
Markenstein – zeefdruk en keramische grafiek, 
Monique Romeijn (afb.) – houtsnede op rijstpa-
pier, Yvonne Rooding – zeefdruk. De galerie is 
geopend op elke eerste weekend van de maand 
op zaterdag en zondag tussen 14 en 17 uur. 
1-2 okt 14-17 uur  
en op afspr. 077-351 39 08 · 06-48060939

Vlissingen

Boekhandel ’t Spui
Oude Markt 5, 4381 ER Vlissingen

www.boekhandelspui.nl
5 okt - 31 okt
Dromenland Kinderboek illustraties van Marijn 
Goldschmidt 
Zie ook estafettepagina Middelburg/Vlissingen, p. 12-13
ma 13-17:30, di-vr 10-17:30, za 10-17,  
zo 30 okt 13-17 uur

Grafische Werkplaats 
Virusgrafiek
Dreesstraat 2, 4384 DC Vlissingen

www.virusgrafiek.nl
29 okt
Virusgrafiekestafette · Een weerslag van het proces 
en eindresultaat van de VirusGrafiekestaffete. 
Zie ook estafettepagina Middelburg/Vlissingen, p. 12-13
za 12-17

Kunstwerkplaats KipVis
Dreesstraat 2, 4384 DC Vlissingen

www.kipvis.com
29 okt
Grafiekbeurs · Expositie en verkoop verschillende 
kunstenaars. Ook is de Print op het Witte Paard 
aanwezig die live drukt met alternatieve druk-
technieken. 
Zie ook estafettepagina Middelburg/Vlissingen, p. 12-13
za 12-17

Wageningen

Wageningse etsgroep, atelier 
Nudepark
Nudepark 99F, 6702 DZ Wageningen

www.Hanke.exto.nl
1 okt - 30 okt
Plezier in Grafiek · Te zien zijn mezzotinten 
van Marianne Stam www.kunst-en-druk.nl en 
kleuretsen van Ans van der Zweep www.ans-art.
nl en van Hanke Cannegieter www.Hanke.exto.
nl. Al jaren werken en exposeren we samen als 
Wageningse etsgroep (WEG) Het is altijd weer 
een verrassing of de afdruk zo geworden is als 
bedoeld! Je blijft nieuwsgierig naar het resultaat. 
Tijdens deze weekenden zullen we het afdrukken 
laten zien.
za-zo 13-17 uur

Wassenaar

Galerie In de Molen
Molenplein 10a, 2242 HW Wassenaar

www.kunstgroepwassenaar.nl
24 sept - 23 okt
Grafiek in de Molen · Kunstgroep Wassenaar 
neemt deel aan de Maand van de Grafiek. 24 
september t/m 23 oktober 2016. Het werk van 
13 beeldend kunstenaars is te zien in Galerie de 
Molen. Het ‘Zichtbaar’ maken van je verbeel-
ding, van je verlangen, van je omgeving wordt 
door deze kunstenaars met hun grafisch werk 
op verschillende wijze getoond. Een verrassende 
tentoonstelling. (afb. Jaco Putker)
do-zo 14-17 uur

Workum

Galerie Tolg’Art
Tolgaarde 6-8, 7642 EZ Wierden

www.tolg-art.nl
13 okt - 19 nov
Drie grafische kunstenaars … drie stijlen prentkunst!
Het Overijsselse Wierden is een plek waar voor 
liefhebbers van beeldende kunst veel te genieten 
valt. Galerie Tolg’Art is een belangrijke stimu-
lator voor de beleving van beeldende kunst in 
Wierden en verre omgeving. Vele kunstenaars 
hebben al bij ons geëxposeerd. Wij zijn verheugd 
dat tijdens de Maand van de Grafiek de drie 
bekende Groninger kunstenaars Antje Veldstra 
(afb.), Baukje de Loos en Marjolein Terwindt 
hun prachtige prenten tonen aan de Twentse 
liefhebbers. 
do, vr 13-17.30, za 10-16, 30 okt 13-17 uur

Wierden

Galerie de Vereeniging
Sud 13, 8711 CR Workum

www.galeriedevereeniging.nl
1 okt - 30 okt
Fascinerend Grafiek · De expositie “Fascinerend 
Grafiek” vertoont uiteenlopend grafisch werk 
van een groot aantal hedendaagse nationaal en/
of internationaal bekend staande grafici: Anna 
Metz, Erik Bosma, Francine Steegs, Frans Faber, 
Jacomijn den Engelsen, Jeroen Hermkens, Joanna 
Quispel, Joyce Ennik, Marianne Fox-Ockinga, Mar-
jan Smit, Marjolein Terwindt, Reinder Homan, 
Rolf Weijburg, Ron Beumer, Wendelien Schönfeld.
Tijdens de Maand van de Grafiek zal een aantal van 
hen in de galerie komen vertellen over hun eigen 
werk, hun inspiratie en werkmethoden.
vr-zo 13:30-17 uur

Zierikzee

Grafiek Atelier Saskia Eggink
Sint Jacobstraat 19, 4301 CG Zierikzee

www.saskiaeggink.nl
1 okt - 30 okt
meester en leerling · Werk van Saskia Eggink, 
leerling en Peter Jansen, meester. Tentoongesteld 
worden voornamelijk etsen in alle soorten en 
maten. Herkenbare onderwerpen. Veel zee-bees-
ten komen langs als je in Zeeland woont! Kleine 
etsen (13/18 cm) zijn in oplage, grote zijn unieke 
exemplaren (gemengde druktechnieken). De 
etsen van mijn meester zijn uit de tijd dat ik 
les van hem had en enkele jaren daarna. 2 okt 
onderdeel van de kunstwandeling in het Haven-
kwartier.
vr 11-17, za 11-16, 2 okt 12-17 uur

Zutphen

Dat Bolwerck
Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen

www.datbolwerck.nl
24 sept - 30 okt
Grafische gedachten · In de historische zalen 
exposeren 7 grafici uit Oost-Nederland. Ze tonen 
recent werk in hun specifieke techniek. Traditi-
onele etsen naast hoogdruk in hout of lino; twee 
prenten gedrukt met houten letters uit de nala-
tenschap van Ben Joosten. Daarnaast wordt het 
grensgebied tussen grafiek en natuurlijk werk 
onderzocht. Wim van der Meij, Gea Zieverink, 
Doortje de Vries, Camiel Andriessen, Elsbeth 
Cochius, Hedy Hempe en Annerose Strijland.
Opening op zo 25 sept 15 uur met een presenta-
tie van Eke Mannink (poëzie) en ArtEZ Dansaca-
demie.
do-zo 11-17 uur

De Oude Hortus Utrecht
Lange Nieuwstraat 106, 3512 PN Utrecht

www.universiteitsmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/
oude-hortus

1 okt - 30 okt
Grafiek Natuurlijk! · Grafiek met botanische ach-
tergrond of waarvan de inspiratie de natuur is. Er 
is werk te zien van Juul Rameau, Lies Verdenius, 
Jadranka Njegovan, Elsbeth Cochius, Jops Jacobs 
en Flip Lambalk. Het zaadhuis staat in de Oude 
Hortus, onderdeel van het Universiteitsmuseum 
Utrecht. Toegang € 2,50 / museumjaarkaart 
gratis
Zie ook estafettepagina Utrecht, p. 4-5
dagelijks 10-17 uur

Utrecht
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belgië

IJsselsalon
IJsselkade 21, 7201 HD Zutphen

www.ijsselsalon.nl
25 sept - 22 okt
Indrukken · Met werk van: Frans Baake (afb.), 
Rudi Bastiaans, Marijke van Dijk, Ton Martens, 
Willem Moeselaar, Justine van der Noordaa, Béa 
Verheul. Opening zondag 25 september 13 uur.
za-zo 13-17 uur en op afspr.

Zwolle

Atelier Lenneke Saraber
Mimosastraat 1-N2, 8013 SB Zwolle

www.lennekesaraber.nl
1-30 okt
Lenneke viert haar 25-jarig jubileum als kunste-
naar met 4 exposities in Overijssel en Friesland: 
Hardenberg, Rijssen, Enschede en Scherpen-
zeel. Op elke locatie wordt een ander facet van 
haar prenten, linoleumsneden, belicht. Vanaf 
september zijn er diverse workshops, cursussen 
en masterclasses, kijk voor openingstijden en 
activiteiten op de website.
 

duitsland

Antwerpen
Galerij Jacques Gorus
Venusstraat 52, B-2000 Antwerpen

www.jacquesgorus.be
9 okt - 30 okt
Overzichtstentoonstelling Peter Franssen · In het voormalige atelier van de 
Antwerpse graficus Jacques Gorus worden al meer dan 20 jaar grafiekten-
toonstellingen gehouden. Tijdens de Maand van de Grafiek exposeert Peter 
Franssen er met zijn etsen. Geïnspireerd door zijn fietstochten maakt hij 
beelden van landschappen: stedelijke doorkijkjes of de ruimte van het 
platteland. Verhalen van zijn tochten gevangen in licht, kleur en sfeer om 
daarmee de kijker te raken met een gevoel van schoonheid.
za, zo 14-17 uur

Bad Bentheim
Galerie haus34A
Ochtruper Straße 34a, D-48455 Bad Bentheim

www.haus34a.eu
17 sept - 30 okt
Wolken · Andreas Rosenthal, grafiek, tekeningen, multiples. Dynamische, 
steeds veranderende wolkenpartijen, gezien vanuit een liggende positie. 
Aan de andere kant van het papier wordt het perspectief gewisseld naar die 
van de wolk en zien we gedeelten van landschap en bebouwing. Door de 
behandeling met was ontstaat transparantie. Vogel- en kikkerperspectief; 
tegenstellingen die elkaar tegelijkertijd bespiegelen en aanvullen.
do, vr 15-18, zo 14-18 uur en op afspr.

Kleve
Kunstverein projectraum-bahnhof25.de e.V.
Bahnhofstraße 25, D-47533 Kleve

www.bh25.de
22 okt - 13 nov
41. Ausstellungsprojekt · Künstler/innen: Astrid Karuna Feuser, Brigitte 
Gmachreich-Jünemann, Marco Henkenjohann (afb.), Caroline Koenders, 
Patrick Mangnus, Werner Reuber.
za-zo 13-17 uur en op afspr.

Rheine
Kloster Bentlage

Bentlager Weg 130, D-48432 Rheine
www.kloster-bentlage.de

16 sept - 13 nov
EEN UNSEEN SCENE · Een film van de Oostenrijkse kunstenaars Riha 
en Muzak. Een groep Oostenrijkse blinden en slechtzienden hebben met 
de kunstenaars een geluidsspoor gemaakt. Vijf Nederrijnse kunstenaars 
(ook blind/slechtziend) zijn uitgenodigd hun reactie hierop te vertalen in 
af te drukken reliëfs. Muzak en Riha hebben de drukplaten ingeïnkt en op 
dik papier afgedrukt. De prenten zijn ook gedigitaliseerd en verwerkt in de 
uiteindelijke film. De prenten zijn als reliëf en afdruk te zien en te voelen. 

In und auf Papier ·  Matthias Weischer heeft in 2014 tijdens een werkperio-
de in de grafiekwerkplaats Bentlage op zgn Pulp-Paintings (handgeschept 
papier met kleurige papiermassa’s) gezeefdrukt. Hij is hiermee vervolgens 
mee verder gegaan. Bij de expositie is tevens de documentaire te zien: “Das 
Auge ist immer auf Beutezug: Matthias Weischer im Portrait”
di-za 14-18, zo 10-18 uur

Colofon
De werkgroep Maand van de Grafiek maakt 
deel uit van het Grafiekplatform VOG. Het 
doel is om een maand lang grafiek onder de 
aandacht te brengen.

De infokrant verschijnt eenmalig als 
papieren versie in een oplage van 15.000.

Redactie
Frans Baake
Véronique Driedonks 
Leonie van Santvoort

Eindredactie
Joyce Gabeler
Maria Kapteijns

Vormgeving
Peter Kalkowsky

Met dank aan
Dik Hageman
Hedy Hempe
Paul de Ruiter
Carola van der Heijden
en alle anderen die zich hebben ingezet 
voor deze Maand van de Grafiek.

Werkgroep Maand van de Grafiek 2016

www.maandvandegrafiek.nl
www.facebook.com/groups/maandvandegrafiek
www.grafiekprojecten-vog.nl/projecten/maand-van-de-grafiek
maandvandegrafiek@gmail.com



Toelichting bij kaart:
De stippen op de kaart verwijzen naar plaatsen 
waar één of meer expositielocaties zijn. Deze 
staan in alfabetische volgorde – op plaatsnaam – 
in de infokrant, p. 16 t/m 27.  
De buitenlandse expositielocaties staan op p. 27. 

Uitgebreide informatie over de estafetteplaatsen:
Utrecht p. 4-5
Den Haag p. 6-7
Leeuwarden p. 8-9
Enschede p. 10-11
Middelburg/Vlissingen p. 12-13

Hoe het zover gekomen is

Maand van de Grafiek 2013
De Maand van de Grafiek wordt georganiseerd 
door een werkgroep van Grafiekplatform 
VOG, een vereniging van professionele grafici, 
werkplaatsen, musea, galeries, uitgeverijen en 
verzamelaars. In 2013 werd het evenement voor 
het eerst op touw gezet door Elsbeth Cochius, 
Peter Kalkowsky, Lia Stouten, Oscar Schrover 
en Béa Verheul. Het was een mooi vervolg op 
manifestaties als ‘Grafiek-Nu’ en de ‘Allianz 
Grafiekprijs’ die dit kunstgenre in het verleden 
al de aandacht gaven die het toekomt. De eerste 
‘Maand’ bleek een groot succes. 600 grafisch 
kunstenaars exposeerden hun werk op meer dan 
90 plaatsen. Enkele duizenden belangstellenden 
kwamen naar de evenementen.

Werkgroep 2016
Reden te meer om in 2016 wederom een Maand 
van de Grafiek te organiseren.

Hiervoor werd ruim 2 jaar geleden een 
nieuwe werkgroep opgericht. Hieraan 
hebben meegewerkt de beeldend kunstenaars 
Frans Baake, Jacquelien Beenen, Véronique 
Driedonks, Peter Kalkowsky, Maria Kapteijns, 
Jadranka Njegovan, Cisca Poldervaart, Leonie 
van Santvoort en verzamelaar Ingrid Blans. 
Joyce Gabeler (Gabeler Project) coördineerde 
de financiën en de interne- en externe 
communicatie. Het resultaat van al dat 
vergaderen, benaderen en enthousiasmeren 
mag er zijn!

Deelnemers
140 locaties – galeries, musea, werkplaatsen en 
kunstenaarsinitiatieven – hebben zich voor juli 
gemeld met een grafiekexpositie in oktober 2016. 
Latere aanmeldingen staan alleen op de website.

Dank
Deze landelijke manifestatie, een project van 
Grafiekplatform VOG, is tot stand gekomen 
met steun van de leden, vrienden, sponsors en 
subsidiegevers. Bij deze: iedereen heel hartelijk 
bedankt. Rest ons alle bezoekers veel kijkplezier, 
goede ontmoetingen en inspiratie toe te wensen 
bij deze tweede editie van de Maand van de 
Grafiek!

De werkgroep Maand van de Grafiek 2016

Fondsen
De Gijselaar Hintzenfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland 
VSB fonds

Sponsors
Forbo-Atelier Open – Ode aan de Lino
Gabeler Project
Galerie Tweehoogvoor
Museum het Rembrandthuis
een anonieme sponsor
Voormalig Grafiek Collectief Gouda

Maand van de Grafiek



Correcties en aanvullingen Infokrant Maand van de Grafiek
Versie: 29-09-2016

Ondanks zorgvuldige controle staan er enkele fouten in de Infokrant. Ook zijn er nieuwe locaties 
bijgekomen als aanvulling op de Infokrant. 
We raden aan om ook op de website van de betreffende locatie en/of de extra pagina op het 
locatieoverzicht te kijken voor meer informatie.

Correcties

p.6 
Opening en boekpresentatie Spanjaardshof
za 8 oktober 16 uur 
moet zijn: za 8 oktober 15 uur 

p.7 
Haagse Kunstkring 
looptijd moet zijn: 28 sept - 23 okt

Locaties
p. 17
Bergen - Kranenburgh
looptijd moet zijn: 25 sept - 27 nov

p.18 
Den Haag - Grafische Werkplaats
looptijd moet zijn: 30 sept - 25 nov

Den Haag - Haagse Kunstkring 
looptijd moet zijn: 28 sept - 23 okt

Aanvullingen: Nieuwe locaties

Doesburg - Historische Boekdrukkerij de Arend
Leiden - PAR
Maarssen - Kunsthandel Pygmalion
Rotterdam - Galerie Via Kunst
Utrecht - Kunstuitleen




