Exposities januari – februari - maart 2021
Sonja Schaaf, doeken, begane grond Bosanemoon

“Mijn naam is Sonja Schaaf. De interesse in de
schilderkunst is in mijn jonge jaren door mijn vader
al aangewakkerd. Hij schilderde zelf ook heel
verdienstelijk, getuige de vele schilderijen van hem
die in particulier bezit zijn.
Zelf heb ik 8 jaar les aan de Vrije Academie gehad
waarbij ik mij in verschillende schilderstijlen heb
proberen te bekwamen. Ik hoor vaak dat mijn
schilderijen kleurrijk en divers zijn. Mijn motto is een
Chinees spreekwoord: "Een schilderij zegt meer dan
1000 woorden", tenslotte vertelt het aan iedereen
een ander verhaal.
Ik ben dan ook heel benieuwd naar wat deze
expositie bij de kijker teweegbrengt”.

Sandra Hendrix, doeken, 1e etage en vitrines Bosanemoon

Sandra Hendrix stelt zich graag aan u voor:
“Mijn naam is Sandra Hendrix en ik ben geboren
op deze plek in 1974 toen het nog de
vroedvrouwenschool was. Voor mij is dit een
bijzondere plek omdat ik mijn schilderijen mag
laten zien waar ik ter wereld kwam. Van kinds af
aan ben ik veel bezig met tekenen en schilderen.
Mijn vader was een inspiratie voor mij. Hij bracht
de passie met liefde over.
De laatste jaren ben ik zeer intensief bezig met
tekenen en schilderen. Ik werk vanuit innerlijke
beleving en zoek en onderzoek vrijheid binnen
mogelijkheden. Ik werk graag expressief en
kleurrijk maar teken ook graag met houtskool.
Realistisch werk maak ik ook zoals portretten.
Ik heb o.a. les gevolgd aan de kunstacademie
Maasmechelen en VAZOM, maar ben toch
overwegend autodidact. Ik heb al verschillende
malen mogen exposeren en daarnaast probeer ik
mensen enthousiast te maken voor creëren op
papier en doek.

Ik ben dankbaar dat ik mijn werk mag laten zien bij Parc
imstenrade. Een super sfeervolle ambiance en ook nog
mijn geboorteplek”.
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