Op pad tijdens Kunst in het Rond
Twee Brede School Verslaggevers, beiden leerling van basisschool De Berckacker, zijn op
zondag 13 april erop uit gestuurd om ateliers te bezoeken tijdens Kunst in het Rond.
Het duo bezocht op Berg 81 Lia
van Moorsel (beeldhouwen en
schilderijen), op Bleker 36 Jan
Bakermans (beeldhouwen, 3Dportretten en figuratieve beelden), op de Speelhei 4 Marijke
Kraaivanger (schilderijen), op
de Ekster 6 Carla van Olst
(glas-in-lood, beeldhouwen,
schilderijen en grafmonumenten), op de Bleker 49 Marlot
Pennings (textiel) en op de
Heerseweg 10 Tiny Debie
(porselein en schilderen).

heel lang in de kunst: namelijk
twintig jaar. Jan is heel trots op
zijn Arend, waar hij ook een
prijs mee gewonnen heeft. Hij
maakt het liefst 3D-portretten.
Jan vind het fijn om op kararemarmer te werken. Ook Jan
verkoopt werkstukken.

meest: glas-in-lood, beelden,
schilderijen en grafmonumenten. Carla is sinds 2000 professioneel, maar maakt al twintig
jaar kunst. De drie hoofdkleuren rood, blauw en geel vind je
terug in alle schilderijen van
Carla. Zij werkt veel met ronde
vormen. Het meest trots is ze
op een werkje dat ze moest
maken voor een kindergraf.
Carla verkoopt werkjes en
krijgt ook opdrachten. Ook
geeft ze workshops op scholen.
Marlot Pennings maakt tien tot
vijftien jaar textiel. Ze gebruikt
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VELDHOVEN - Lia van Moorsel
maakt al 27 jaar kunst. Ze schildert ‘vrij’, wat betekent dat ze
zo maar schildert, zonder doel
en vaak ook zonder vormen.
Lia verkoopt ook schilderijen of
beeldhouwwerken. Haar lievelingswerk is Vleugellam, dat is
een beeld.
Jan Bakermans werkt ook al Marijke Kraaivanger maakt
schilderijen. Marijke heeft zeventien jaar getekend, is toen
gestopt en nu al weer achttien
jaar bezig met vrij schilderen.
Ook Marijke heeft af en toe
werkjes te koop staan. Het lievelingswerk van Marijke is één
van haar eerste schilderijen
genaamd Vrijheid.
Carla van Olst maakt het

bijna altijd de kleur blauw. De1
Blauwe Bleus is haar favoriete
werkstukje. Marlot verkoopt
net als de anderen haar werk.
Tiny Debie schildert ook, maar
niet zo maar. Zij beschildert
porselein. Haar meest waardevolle werk is een schoen en
een Chinese draak. De schoen
is het enige wat niet te koop
staat. Het meest maakt Tiny
haar werkjes in delftsblauw en
in het zwart. Ze beschildert al
dertien jaar porselein.
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