
Veel belangstelling voor expo “De laatste aai”
Museum Tot Zover heeft veel aandacht getrokken met de expositie 
“De laatste aai”. Samen met de curator van het museum Laura 
Cramwinckel  zijn we bovendien bij NH Radio geïnterviewd. 
Presentatrice Patricia Nagelkerke vroeg mij naar de motivatie voor het 
maken van het schilderij “Eendagskuiken” en over het rouwen om dieren 
in het algemeen. Ik voelde mij aardig gespannen, omdat het voor mij een 
eerste optreden in zo’n radiostudio was. 
Buiten een aantal landelijke kranten besteed Lisa Koetsenruiter in haar 
laatste vlog voor de Volkskrant ook aandacht aan de tentoonstelling. 
Mijn schilderij “Eendagskuiken” wordt onder andere uitgelicht.
De link voor de vlog: https://www.youtube.com/watch?v=OFOIHYNYNxg .

Nog te zien t/m 19 januari 2020
Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover, Kruislaan 124, 1097 GA Amsterdam

Galerie Bonnard
In Galerie Bonnard is mijn werk goed ontvangen. De galeriehouders  
hebben in de toekomst overdachte plannen om mijn werk nog beter te 
kunnen vertegenwoordigen. 
Tijdens de expositie “Ode aan het stilleven” ben ik geïnterviewd door 
Chris Dekkers. De video met enkele collega’s is te zien op YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=biytEfKYlIM

Galerie Bonnard, Berg 124, 5671 CA Nuenen

Grote overzichtstentoonstelling eind 2020
Het Westfries Museum gaat mijn werk in oktober 2020 exposeren.
Deze overzichtsexpositie toont schilderijen van de afgelopen 12,5 jaar.
Naast mijn werk zal er een aantal beelden van Miriam Knibbeler te zien 
zijn. Haar werk sluit naadloos aan op mijn schilderijen. Doordat deze 
tentoonstelling veel tijd van mij vraagt, bleek het onmogelijk om het 
kunstweekend dit jaar door te laten gaan.

14 april 2019 t/m 28 juli 2019
Museum Slager, Choorstraat 8, 5211 KZ  ‘s Hertogenbosch

Nieuwe site in de maak
Mijn site was aan vervanging toe en is daardoor even uit de lucht. Het spijt me voor dit ongemak, maar er wordt zo 
spoedig mogelijk aan een nieuwe gewerkt. Mijn schilderijen zijn te zien bij Galerie Bonnard en Galerie Wildevuur. 

We wensen u hele fi jne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020 toe.
Hopelijk treff en we elkaar bij één van mijn exposities.

Hartelijke groet,
Adriana en Sjaak 

December 2019

Tijdens de opening  van “De laatste aai” 

Geïnterviewd bij Galerie Bonnard

Westfries Museum in Hoorn

Nieuwsbrief


