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Tour of Art 
Flevoland
Ook dit jaar hebben we weer een 
mooie en informatieve brochure 
voor u. Met een overzicht van alle 
deelnemerslocaties, de deelnemers per 
locatie, en per deelnemer de gebruikte 
techniek(en), één foto van een kunstwerk 
en, waar van toepassing, de URL van de 
website van de kunstenaar. 
Dit jaar hebben we maar liefst 65 
deelnemers; dat is 14 meer dan vorig 
jaar! Daarom zijn er ook drie locaties 
meer dan vorig jaar. De deelnemers 
komen uit heel Flevoland. Het is dus 
ook dit jaar weer een echt Flevolands 
evenement. 
Op pagina 3 en 4 vindt u alle details over 
het programma, openingstijden, etc. Wij 
wijzen u ook op een heel vernieuwend 
onderdeel: ‘Quasicello’s’, dat zal 
plaatsvinden in de Agora.

Wij vragen uw aandacht voor al onze 
ondersteuners (financieel en in natura), 
die het gezamenlijk mogelijk maken om 
de Tour of Art Flevoland te organiseren. 
Elders in deze brochure zijn ze allemaal 
vermeld. 
En als ook u de Tour of Art een warm hart 
toedraagt en ons financieel zou willen 
ondersteunen, overweeg dan om ‘Vriend 
van Tour of Art Flevoland’ te worden.

Het bestuur wenst alle deelnemers 
en bezoekers een zeer geslaagde 
Tour of Art Flevoland 2019 toe!

Tour of Art Flevoland 2019
Dit jaar vindt de 14e editie van dit grote 
evenement voor beeldende kunst plaats, 
waarbij voor de 5e keer kunstenaars uit 
heel Flevoland meedoen. De Tour of Art 
Flevoland biedt de bezoekers een mooie 
rondgang langs Flevolandse kunst. 

Tour of Art Flevoland  
in het weekend van  
5 en 6 oktober 2019
Traditiegetrouw vindt de Tour of Art 
Flevoland ook dit jaar weer plaats tijdens 
het eerste weekend van oktober. Dit jaar is 
dat dus op 5 en 6 oktober.
Tijdens dit weekend stellen 65 Flevolandse 
beeldend kunstenaars, verspreid over 
17 Lelystadse locaties, hun beeldende 
kunst ten toon. Alle deelnemerslocaties 
zijn beide dagen geopend van 12.00 
tot 18.00 uur. Wij gaan ervan uit dat 
wederom veel geïnteresseerden een 
aantal deelnemerslocaties en kunstenaars 
zal komen bezoeken. Veel informatie 
over alle deelnemers en locaties 
vindt u in deze brochure. Voor alle 
details kunt u terecht op onze website: 
www.tourofartflevoland.nl. 

Voor de Tour of Art Flevoland worden 
alleen locaties gebruikt, waar drie of 
meer kunstenaars gezamenlijk kunnen 
exposeren. Deels zijn dat ruimten 
van Lelystadse kunstenaars, maar 
daarnaast hebben wij weer een aantal 
andere locaties gevonden, die door de 
betreffende organisaties en bedrijven 
gratis beschikbaar worden gesteld. Ook 
dit jaar was het weer mogelijk om uit een 
ruime keuze van mooie locaties voldoende 
geschikte ruimten te selecteren. De 
locaties die we dit jaar gebruiken, zijn: 

KUBUS, Theater Posa, mBeelden, Golf 
Event Center,Vlieg Makelaars OG, 
A.S.F. Fischer BV, Yardenhuis van Lelystad 
(Ölandhorst), Atelier en Beeldentuin 
Menja Weide, Atelier en beeldentuin 
Lena Postuma, het JTL-gebouw, Rabobank 
Flevoland, Theetuin De Wind in de Wilgen, 
locatie Roger van Osch, Wijkcentrum 
De Dukdalf, Wijkcentrum Zuiderzee, 
Praktijk Beker en De Werfsjob.
Daarnaast vindt in Agora het project 
‘Quasicello’s’ plaats. 

Deelnemersexpositie
Ook dit jaar zal er weer een expositie 
van alle deelnemers in de KUBUS 
plaatsvinden. Deze duurt van 14 
september tot en met 9 oktober. 
Elke kunstenaar levert voor deze 
overzichtstentoonstelling één kunstwerk 
aan. Deze tentoonstelling geeft de 
bezoekers aan de Tour of Art de uitgelezen 
kans om keuzes te maken wat betreft de te 
bezoeken kunstenaars.
De feestelijke opening van 
deze expositie vindt plaats op 
donderdagavond 19 september. Er zal 
weer een bijzonder openingsprogramma 
worden gepresenteerd. Meer informatie 
daarover zullen wij via onze mailings, 
de kranten, Facebook en andere media 
bekendmaken.

Vrienden van Tour of Art 
Flevoland
Ondanks mooie ondersteuning van 
de gemeente, enkele fondsen en een 
aantal sponsoren, kunnen we extra 
financiële steun goed gebruiken om 
de, zo gewaardeerde, kwaliteit van het 
evenement te kunnen handhaven, en zelfs 
verder te verbeteren.

Colofon

Bestuur
Erna Koelman, voorzitter
Joke van den Brink, secretaris
Peter van Veen, penningmeester
Angeline van Schaijk, bestuurslid
Anita van Sliedregt, bestuurslid
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Omdat we weten dat er veel mensen zijn, 
die daar graag een geldelijke bijdrage 
aan leveren, zijn wij in 2018 gestart met 
‘Vrienden van Tour of Art Flevoland’. Al vanaf 
€25 kunt u ‘Vriend’ worden. Er zijn drie 
categorieën; afhankelijk van uw bijdrage, 
geven wij daar ook iets voor terug. 
Voor alle details en voor aanmelding, zie: 
www.tourofartflevoland.nl/vrienden-info.
Mogen wij ook u binnenkort als ‘Vriend 
van Tour of Art Flevoland’ verwelkomen?

Actuele informatie
De website, www.tourofartflevoland.nl, 
bevat alle informatie over de deelnemers 
en de locaties waar zij te vinden zijn. In de 
loop van het jaar worden er regelmatig 
nieuwe berichten op de website geplaatst 
over de Tour of Art, de nevenactiviteiten 
en de kunstenaars.

‘Quasicello’s’ (in de Agora)
Naast de exposities van deelnemers op 
17 verschillende locaties verspreid over 
Lelystad, organiseren wij dit jaar tijdens de 
Tour of Art ook een heel bijzonder project 
in Agora: ‘Quasicello’s’.
‘Quasicello’s’ zijn unieke, artistieke, 
ongebruikelijke strijkinstrumenten, 
waarbij vaak een bijzonder voorwerp de 
basisinspiratie vormt. 

Twee bevlogen, vrije muziekavonturiers, 
cellobouwer en beeldend kunstenaar Rob 
van den Broek uit Zeewolde, en componist 
en topmusicus Oene van Geel, zullen, 
waar mogelijk interactief met het publiek, 
de instrumenten laten zien, er vol passie 
over vertellen, en er vrij op improviseren.

Voor meer informatie en het programma 
zie pagina 12 en 13 van deze brochure.

Sponsoring en subsidie
Gelukkig mochten we ook dit jaar weer 
van allerlei kanten op financiële steun 
en steun in natura rekenen. Speciaal 
vermeldenswaard zijn:
§§ De gemeente Lelystad (subsidieert ons 
al vanaf de start!)
§§ Het Groene Sluis Fonds sponsort het 
‘Quasicello’s project (zie hierboven).
§§ KWOOT communicatie en reclame 
in Dronten ontwerpt al ons drukwerk, 
onderhoudt onze websites, en staat ons 
met raad en daad bij op het gebied van 
PR. Door dit alles zijn zij onze grootste 
sponsor.
§§ NDC Mediagroep, uitgeverij van o.a. 
de FlevoPost (Lelystad en Dronten) en 
De Noordoostpolder. Zij geven ons een 
geweldige reductie op de kostprijs van 
onze advertenties en advertorials.
§§ YARDEN en Rabobank Flevoland zijn 
grote financiële sponsoren.
§§ KUBUS biedt ons ruimte en 
ondersteuning bij LelySTART en de 
deelnemersexpositie. Daarnaast 
bieden zij ons bij de opening daarvan 
een bijzonder programma aan.
§§ Restaurant Applaus biedt de 
bezoekers van de opening van de 
deelnemersexpositie na afloop van de 
opening heerlijke hapjes aan.

Tot slot: wij zijn alle subsidiegevers, 
sponsoren, locatiehouders én onze 
‘Vrienden van Tour of Art Flevoland’ zeer 
erkentelijk voor hun steun! Elders in deze 
brochure en op onze website zijn de logo’s 
van al onze sponsoren opgenomen.

Het bestuur van Stichting Culturale

Deelnemer Locatie
Nasr Azarmehr 1
Anneke Batterink 8
Marjen Blanken 14
Robert Bosari 6
Jacob Bremer 3
André Broens 12
Ferdi de Bruijn 16
Tiny de Bruin 3
Marjan Derksen 17
Sylvia van Dijk 14
Fransje van Eersel-Tweebeeke 4
Ton Ensink 3
Jan-Albert Ernsten 9
Hans Geijs 17
Hamid Ghaem Maghami 16
Anat Groag 2
Han Hagens 15
Simone Hakhoff 8
Anita de Harde 1
Linda Harms 2
Ada Heidbuurt 1
Eva de Hilster 5
Thea Hussaarts 12
Jelly Jousma 11
Marijke Kienhuis 15
Marga Klaver-Peters 1
Ingrid van der Klooster 10
Carla Kloppenburg 13
Peter Koelman 8
Trudi de Kreek 3
Alma de Leeuw-van Wilgenburg 16
Ingrid Los-Zentveld 7
Marjolein van Lubeck 8

Deelnemer Locatie
Wendela van Lynden 2
Tini Muller 17
Diete Munneke 6
Rien Nijboer 12
Mieke Oosten 7
Camille van Os 4
Roger van Osch 13
Eric Pasman 7
Lena Postuma 5
Astrid van Ruiten 14
Teunis Ruiten 11
Frans Schoonen 6
Jacoba Schroevers 6
Alexander Smit 9
Greet Soppe 11
Carin Staal 7
Lilian Steenvoorden 3
Evelien Stor-Mors 12
Ab Strijker 10
Jacolien Strijker-Bakker 10
Danny Tax 5
Dick Tillema 3
Joke Venhorst 8
Foktje Verhoef 15
Henk Vermij 10
Nico de Vries 10
Moses Wandago 1
Menja Weide 9
Marga Wiebenga 4
Grietje van Wijk 9
Aleksander Willemse 13
Bertie van Zijl 4

Quasicello’s Agora
Zie pagina 12 en 13

Sponsor Code
KWOOT Communicatie A
De Groene Sluis B
YARDEN C

Sponsor Code
Rabobank Flevoland D
Restaurant Applaus E



7

Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag 13.00 - 17.00 uur
woensdag 10.00 - 17.00 uur
donderdag 10.00 - 17.00 uur
vrijdag 10.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
zondag gesloten





www.degroenesluis.nl
info@degroenesluis.nl

Zuiveringweg 83, Lelystad
0320-701152

Inname
Goederen die nog schoon,

heel en bruikbaar zijn, kunt

u naar de winkel brengen.

Bezorgen en ophalen
Voor een kleine vergoeding 

bezorgen wij uw aankoop thuis.

Goederen over?
Wij halen dat gratis bij u op.







Samen zorgen we voor een 
duurzame wereld.

KUBUS
Agorabaan 3
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Op deze locatie vindt tevens, van 
14 september t/m 9 oktober, de 
centrale deelnemersexpositie plaats.  
Deze wordt feestelijk geopend op 
donderdagavond 19 september  
om 20:00 uur; inloop vanaf 19:30 uur.

Nasr Azarmehr

Steen, hout, keramiek en brons
www.azafinearts.com

Ada Heidbuurt

Sieraden van textiel; gemanipuleerd synthetisch 
organza, geborduurd
www.adaheidbuurt.weebly.com 

Marga Klaver-Peters

Acrylcollages op doek
www.margaklaver.exto.nl

Anita de Harde

Acryl op doek
www.anitadeharde.nl

Moses Wandago

Mixed media, op doek en op paspoppen
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VLIEG MAKELAARS OG 
Agoraweg 2
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Linda Harms

Acryl op doek
https://nl.pinterest.com/harms1839/my-paintings/

Anat Groag

Acryl op doek; aquarel
www.anatgroag.com 

Wendela van Lynden

Papier en plastic objecten in 3D
www.wendelavanlynden.nl

RABOBANK FLEVOLAND 
Het Ravelijn 50
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Trudi de Kreek

Textiel
www.trudidekreek.nl

Ton Ensink

Acryl op canvasboard
www.geometric-art.blogspot.nl 

Tiny de Bruin

Acryl op doek
www.tinydebruin.nl

Dick Tillema

Keramiek
www.dicktillema.nl 

Lilian Steenvoorden

Olieverf op doek
www.liliansteenvoorden.nl 

Jacob Bremer

Fotografie
www.narro-imago.nl 

JTL-GEBOUW 
Kamp 28-49
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Bertie van Zijl

Acryl en olie op doek; 
brons
www.bertievanzijl.webs.com 

Camille van Os

Brons en sculptorblock
www.camilos.nl 

Fransje van Eersel-Tweebeeke

Acryl en olie op doek;  
brons
www.fransjetweebeeke.webs.com 

Marga Wiebenga

Geënsceneerde fotografie
www.fotowiebenga.nl 

4
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ATELIER EN BEELDENTUIN 
LENA POSTUMA 
Den Alerdinck 23 5LO
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Lena Postuma

Brons en gietsteen
www.lenapostuma.nl

Danny Tax

Fotografie
www.dannytaxcreative.com

Eva de Hilster

Edelsmeden
www.dutchjeweldesign.nl 

DE WERFSJOB
Bronsweg 10
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Robert Bosari

Aquarel, brons, gips

Frans Schoonen

Acrylverf op paneel

Jacoba Schroevers

Acryl op doek; 
keramiek

Diete Munneke

Aquarel, olieverf en acryl op doek; brons en gips
www.dietemunneke.nl

WIJKCENTRUM ZUIDERZEE
Waddenlaan 1
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Ingrid Los-Zentveld

Olieverf en acryl op doek
www.ingrid-los-zentveld.nl 

Carin Staal

Keramiek
www.carinstaal.webs.com 

Eric Pasman

Acryl op doek, papier, foamboard en aluminium
www.eric.pasman.net

Mieke Oosten

Weven
www.weefdesign.com



quasicello's
een onderdeel van Tour of art flevoland 2019

Quasicello's zijn unieke, artistieke strijkinstrumenten 
waarbij vaak een bijzonder voorwerp de basis-
inspiratie vormde. Onverwacht en ongebruikelijk 
van vorm, een lust voor het oog. Pindabakjes, 
laboratoriumglas, trommeltjes, alles kan. Ze vormen 
daardoor een heel bijzondere verbinding tussen 
beeldende kunst en muziek.

De Quasicello’s zijn gebouwd door cellobouwer en 
beeldend kunstenaar Rob van den Broek, die de bezoeker op 
inspirerende wijze mee zal nemen in zijn creatieve proces, en 
daarbij ook aandacht zal besteden aan het creatief gebruik 
van restmaterialen. De instrumenten zullen worden bespeeld 
door componist en topmusicus Oene van Geel. Deze twee 
bevlogen, vrije muziekavonturiers gaan de uitdaging aan om, 
waar mogelijk interactief met het publiek, op de Quasicello’s te 
improviseren en te experimenteren.

voor wie is het interessant? 
Dit onderdeel van de Tour of Art Flevoland is uitermate 
boeiend voor iedereen met interesse in muziek, beeldende 
kunst, creativiteit, creatief hergebruik van materialen en/of 
de verbinding tussen deze onderdelen. Het is geschikt voor 
alle leeftijden. Op zaterdag is er een extra focus op kinderen, 
jongeren en gezinnen.

Kortom, het is een mooie toevoeging voor de bezoekers van 
de Tour of Art Flevoland, maar het is ook zeker de moeite 
waard voor mensen met interesse in bijzondere muziek, en 
voor iedereen die zich graag laat inspireren.

Programma op zaterdag 5 en 
zondag 6 oktober in de agora 

5 okt 10:30-12:00 uur: 

Knutselworkshop ‘Muziekgestoord’  
voor kinderen

6 okt 10:30-12:00 uur: 

Interactieve presentatie en luistersessie  
‘Kunst Muziek Instrumenten Beleven’
Doelgroep: van ca. 18-88 jr
Gratis toegang; aanmelding niet nodig! 

5 en 6 okt 12:00-18:00 uur: 

Vrije inloop
Expositie van een aantal Quasicello’s, met inspirerende 
toelichting door cellobouwer en beeldend kunstenaar 
Rob van den Broek, en muziekdemonstraties en 
improvisaties door componist en topmusicus 
Oene van Geel.

Om 13:00, 15:00 en 17:00 uur:

Speciale, deels interactieve 
improvisatieblokken 

Op zaterdag is er een extra  
focus op kinderen, 
jongeren en
gezinnen.

Voor meer details, zie
www.tourofarTflevoland.nl/quasicellos

Mogelijk gemaakt door:
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E YARDENHUIS VAN LELYSTAD 
(CREMATORIUM ÖLANDHORST)

Oostranddreef 1 8

Peter Koelman

Acryl op doek
www.artpeterkoelman.nl 

Simone Hakhoff

Acryl op doek
www.madebysimone.nl 

Joke Venhorst

Keramiek 

Anneke Batterink

(Alleen op zaterdag 
aanwezig)

Olieverf op doek
www.annekejousma.weebly.com 

Marjolein van Lubeck

Edelsmeden
www.marjoleinvanlubeck.nl

LET OP:  Dit jaar op BEIDE DAGEN open!

• Crematoria met sfeervolle aula’s 
• Koffiekamers met uitgebreide

catering mogelijkheden
• Uitvaartcentrum met 4

familiekamers
• Strooiveld om te blijven

herinneren

yardenhuis van Lelystad (Ölandhorst) 

Oostranddreef  1 

8212 AZ  Lelystad 

yarden.nl/yardenhuis-lelystad 

T 088 927 3700 

Welkom bij  

yardenhuis van Lelystad 

Ölandhorst 
open  

Zaterdag 5 en zondag 6 

oktober vindt er wederom het 

jaarlijkse Tour of  Art Flevoland 

plaats. In het yardenhuis van 

Lelystad zijn dat weekend een 

aantal kunstenaars aanwezig 

met een selectie van hun 

werken.  

Zaterdag 5 oktober is er tevens 

een open dag (11:00 – 16:00 

uur). Bezoekers kunnen 

deelnemen aan rondleidingen, 

vragen stellen en zich laten 

informeren over de 

mogelijkheden in ons 

crematorium.  
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ATELIER EN BEELDENTUIN 
MENJA WEIDE
Groene Velden 163LO
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Menja Weide

Keramiek, beeldhouwen en recyclekunst
www.atelierdegroeneweide.nl 

Grietje van Wijk

Vilt
www.grietjevanwijk.weebly.com 

Alexander Smit

Acryl op doek

Jan-Albert Ernsten

Olieverf op doek
www.ap-arts.nl 

A.S.F. FISCHER BV
Ingang: einde Goudstraat,  
Industrieterrein OostervaartLO
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Nico de Vries

Olieverf op doek

Ab Strijker

Houtdraaikunst

Henk Vermij

Acryl op doek
www.artnivo.nl 

Jacolien Strijker-Bakker

Edelsmeden
www.jacolien-edelsmid.nl 

Ingrid van der Klooster

Acryl op doek; olieverf op paneel
www.ingridvanderklooster.exto.nl

LET OP: Deze locatie is niet toegankelijk 
voor rolstoelen
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WIND IN DE WILGEN, 
THEETUIN
Bronsweg 25LO
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Teunis Ruiten

Collage, borduurkunst
www.teunisruiten.nl 

Jelly Jousma

Panelen en objecten waarin restmateriaal is 
verwerkt
www.kunstkringdeverbeelding.nl/Bladzijden/
Beeldhouwleden/Jelly_Jousma.htm 

Greet Soppe

Glaskunst 
www.greetsoppe.nl 

GOLF EVENT CENTER
Parlaan 2A
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André Broens

Video-installaties en acrylschilderen
www.vandre.eu 

Evelien Stor-Mors

Keramiek
www.work-is-art.nl

Rien Nijboer

Acryl met gemengde techniek op doek
www.riennijboer.nl 

Thea Hussaarts

Collage en gemengde 
techniek
www.theahussaarts.nl

LET OP: Deze locatie is niet toegankelijk 
voor rolstoelen

LOCATIE ROGER VAN OSCH
Parkhaven 142

MBEELDEN
Boeier 02-81
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Roger van Osch

Installaties, compositie, schilderen

Marjen Blanken

Beeldhouwen
www.sculpture-marjenblanken.com 

Aleksander Willemse

Fotografie
www.alek-sander.art 

Sylvia van Dijk

Kleurpotlood
www.sylviavandijk.nl 

Carla Kloppenburg

Beeldhouwen in steen; brons
www.ck-kunst.nl 

Astrid van Ruiten

Goudsmeden
www.opgoudgeluk.nl

LET OP: Deze locatie is niet geheel 
toegankelijk voor rolstoelen
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WIJKCENTRUM DE DUKDALF
Punter 35-27

THEATER POSA
Kempenaar 01-10 
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Han Hagens

Olieverf op doek
www.beautyart.nl 

Hamid Ghaem Maghami

Acryl op doek

Marijke Kienhuis

Acryl op doek
www.marijkekienhuis.nl 

Ferdi de Bruijn

Composiet, acryl en LED
www.ferdidebruijn.nl

Foktje Verhoef

Brons, metaal, hout, mixed media; acryl op 
doek, inkt en aquarel op papier
www.foktjeverhoef.nl 

Alma de Leeuw-van Wilgenburg

Acryl op doek
www.almadeleeuw.exto.nl 

PRAKTIJK BEKER
Kempenaar 01-34 
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Marjan Derksen

Mixed media in combinatie met acryl op canvas
www.marjanderksen.com 

Hans Geijs

Cortenstaal met speciale behandeling
www.hansgeijs.nl 

Tini Muller

Sieraden
www.tinimuller.exto.nl 



Sponsoren

Locatiehouders

MBEELDEN

ROGER VAN OSCH

JTL-GEBOUW

ATELIER 
LENA POSTUMA

W�kcentrum De Dukdalf/Zuiderzee

ATELIER 
MENJA WEIDE

NDC mediagroep helpt ondernemers 
met hun Online Marketing

Wilt u hulp bij Online klanten werven? 
Bel naar 058-2845578 of mail naar internetdesk@ndcmediagroep.nl

Wilt u een nieuwe website? 
Ga naar ndcwebsites.nl

Een website 
voor maar 599,-
Goed vindbaar  |  In 1 week online  |  Mobielvriendelijk



Dan praten 
we maandag 
verder!

www.kwoot.nl

Creativiteit
buiten de 
lijnen
nodig?


