
Ik hoop jullie te mogen inspireren en te verwelkomen.

Veel leesplezier!

Workshops
Online & prive

  Heb je zin om op een moment dat 
  jou schikt aan je eigen keukentafel 
  een leuk hertje, muisje of duifje 
  van papiermache te maken? Dat   
  kan! Kijk hier voor details.
 
  Toch liever face to face?
  Ik geef met liefde en plezier ook  
  prive workshops (max 3 personen)  
  in mijn atelier in Amsterdam. We  
  maken in 2 sessies samen een 
  beestje (muv de zwaan) naar 
  keuze.  

  Houd er rekening mee dat er 2
  sessies nodig zijn. De 1e sessie 
  duurt ca 2-3 uur en de 2e, als het 
  beestje gedroogd is ca 1,5  - 2 uur. 
  Data stemmen we samen af.  
  Leuk? Neem contact met me op.

Expositie
Grote kerk in De Rijp

  Zondag 8 mei - vrijdag 1 juli 
  a.s. exposeer ik samen met 
  Anoushka van Velzen, Brecht 
  Langhout en Mae Finn in de 
  Grote Kerk in De Rijp. 

  Thema van de expositie is 
  hergebruik. Up en recycle van 
  ogenschijnlijk rotzooi en vondsten 
  uit de natuur staan centraal in 
  deze expositie. 
  Deze 4 kunstenaars weten allen 
  op hun eigen wijze van “niets” iets 
  wonderlijks te maken. 

Mocht je in de toekomst iets anders willen horen, laat het me weten.
Mocht je zeer regelmatig op de hoogte willen blijven, volg me dan ajb op instagram. 
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Private shopping

 Wil je mijn werk graag een 
 keer in het echt zien, aanraken en 
 voelen. Kom gezellig langs in mijn 
 atelier in Amsterdam. Bel/mail me 
 even zodat ik je kan verwelkomen.

Huisdierportret
In opdracht

 
 Wist je al dat ik ook  (overleden) 
 viervoeters portretteer? Aan de   
 hand van foto’s  ga ik aan de slag. 
 Alleen als je blij bent met het 
 resultaat hoef je hem/haar te 
 adopteren.

 

Walk for Kika

   Kanker is een rotziekte en al 
   helemaal voor kinderen....
   Om deze ziekte te verslaan is 
   er veel geld nodig.  Daarom ga ik 
   samen met een paar vriendinnen 
   13 en 14 mei a.s. 2 etappes van 
   het Pieterpad lopen. Wil je ons 
   sponsoren?

    
Babette’s

wereld

   (Paas)haasjes (Geen verzendkosten)

          Ik heb nog een paar haasjes in mijn atelier te 
          logeren die wachten op een nieuw thuis. Voor jullie,    
                                     trouwe fans, in de maand april ZONDER verzend 
                                     kosten.
  Interesse? stuur me ajb een mailtje
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