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13 oktober t/m
10 november
2019

De expositie van de kunstwedstrijd is geopend van
13 okt. t/m 10 nov. 2019
elke woensdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00 uur.
Keizerstraat 71c, Scheveningen,
de voormalige lagere school,
naast Eetcafé De Maatschappij.

Like in previous years KopS (artists in Scheveningen) is organizing
an interesting and captivating exhibition that is linked to the art
competition of this year. The theme of this year’s competition is
‘Connecting/Connection’.
60 Artists are participating with work that reflects their personal creative
view on the theme. All of them in their own media be it a painting,
a sculpture in clay, bronze or glass, a photo, you name it! The diversity
of the art works alone makes for an intriguingly fascinating collection of
art and a wonderful exhibition.
Entrance to the exhibition is free and a fun prize is being awarded to
one of the visitors that votes for his or her 3 favorite art pieces.
This lottery will be held during the celebration at the end of the
exhibition. The end party will be held on Sunday the 10th of November
at 16.00 hrs. The announcement of the winner of the public’s votes and
the two runners up will be done during this celebration as well.
For children from 5 - 12 yrs there will be an exciting treasure hunt at
the exhibition as well as the opportunity to participate in their very own
art competition with the same theme ‘Connecting/Connection’. The
treasure hunt will be included in the booklet and available separately.
The competition is meant for ages 7 - 12. The kid’s work will be
exhibited in Muzee from November 1st till December 1st. A digital
version of the kid’s exhibition will be shown at the KopS gallery.

k u n s t wedstrijd

Net als vorige jaren organiseert Kunstenaars
vereniging KopS, Kunst op Scheveningen,
een boeiende expositie, gekoppeld aan een
kunstwedstrijd.

De finissage vindt plaats op zondag 10 november
2019 om 16.00 uur. Dan wordt ook bekendgemaakt
welke drie kunstwerken de meeste publieksstemmen
hebben gekregen.

Het thema is dit keer ‘Verbinding/Verbinden’.

Gedurende de tentoonstelling is er een speurtocht
uitgezet voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.
Deze speurtocht is ook los verkrijgbaar én te vinden
achterin dit boekje.

In de art-galerie van KopS geven zestig
Scheveningse kunstenaars hun persoonlijke visie
op het thema. Ieder met een interessant schilderij,
beeld, foto, brons, glassculptuur of....
Alleen al die diversiteit maakt een bezoek aan de
expositie meer dan de moeite waard!
De toegang is gratis, sterker nog, elke bezoeker die
een stem uitbrengt op de drie, naar zijn of haar idee
origineelste kunstwerken, dingt zelf mee naar een
leuke publieksprijs die tijdens de feestelijke afsluiting
wordt getrokken uit de ingevulde stemformulieren.

Naast de speurtocht is er een wedstrijd voor
jongeren uit Scheveningen van 7 t/m 12 jaar
met het thema ‘verbinden’.
Zij exposeren van 1 november tot 1 december in
Muzee Een digitale expositie van het werk van de
kinderen zal te zien zijn in galerie KopS.
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Els van Asten

Jacintha van Beveren

Applaus

Gelijnde jutvogels

Applaus voor de natuur,
waar wij allemaal mee verbonden zijn.
Zonder natuur geen mensenleven.
De natuur overwint alles.
Laat ons klappen, samen met de klaprozen,
voor de natuur.

De zee ruimt op en maakt van al wat in haar is
een ingewikkeld kunstwerk.
Langzaam, soms met brute kracht,
werpt ze presentjes op het strand.
Samen met de zee creëer ik van lijnen en veel plastic
steeds weer nieuwe jutvogels.
www.jutvogel.nl

www.elsvanasten.com
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Henk de Bie

Dorota Bousquet

Generaties verbonden door kunst

Connection

Een oude straatkunstenaar in Barcelona
met jeugdige bewonderaars.

In the landscape when we look we always find a human
creation that connects us to our time or to our reality today.
The landscape remains unrepeatable in time but all that
testifies our existence leaves footprints in the painting.
It’s an object of connection.

www.dorotabousquet.com

www.biepaint.deds.nl
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Marieke Bos

Debbie Boender

Honu - Matau

Broers

In mijn werk gebruik ik vaker symbolen als verbintenis
tussen spirituele en fysieke wereld. Zoals deze
Honu (schildpad), bij veel volken symbool voor:
doorzettingsvermogen, geduld, beschermend, genezend,
wijsheid, innerlijke kennis enzovoort.
De achterkant: Hei Matau (vishaak) staat symbool voor
kracht, geluk, vrede en een veilige reis (over water.)

Broers. Door de familieband verbonden,
Soms tegen wil en dank.

www.debbieboender.nl

mariekebos1@hotmail.com
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Marjolein Burbank

Els Carlier

Connected

Hoe zij het zagen

Deze 3 werken zijn de eerste van een serie ‘Connected’,
en omdat het thema verbinding is, heb ik ervoor gekozen
deze werken in te sturen. Ik werk veel met textiel. Hier is
alleen het verbindende draadje textiel.

Verbinding in een drieluik over badgasten en
vissersvrouwen in Scheveningen.

www.sites.google.com/site/elscarlierschilderijen

marjoleinburbank.weebly.com
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carola

Silvia Clavijo

Voorjaar

Verbinding met de Bron

Carola verbindt zich met de natuur,
haar belangrijkste inspiratiebron.
Ze past verschillende materialen en technieken op velerlei
manieren toe, ze onderzoekt en ontdekt.
Inspiratiebronnen: Klaas Gubbels, Emo Verkerk

Op zoek naar licht in de donkere dagen van de
wintermaanden in mijn atelier, had ik een blanco vel papier
voor mij. Toen kwam dit gezicht te voorschijn. Ik werkte er
een paar dagen aan. Tijdens dit creatieve proces bleef het
gezicht zich transformeren; van man naar kind, van kind
naar vrouw met als eindresultaat: licht en warmte!
www.artateliercascada.com

www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl/c-a-r-o-l-a/
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Cora Clements

Robert Conrad te Pas

Verbondenheid

Verbinding

Voor mij is verbinding/verbondenheid het gevoel dat je
hebt wanneer je samen met de kleinkinderen aan het
knuffelen bent. Voelt als onvoorwaardelijke liefde en een
mooie voortzetting van mijn familie.

Verbinden en verbonden worden.
Wat verbindt ons wel en wat niet.
De onderwereld zoekt verbinding
met de bovenwereld.

robertconrad@planet.nl

www.coraclements.nl

11

12

Maria Rita Contato

Angela Fehrmann

Infinite love

Rond

On a daily walk, a father with his son and their dog,
all on one bike, grabbed my attention and inspired me.
The love between them is a never-ending link
immeasurable by time, and it is symbolized
by the infinite sign and the clock.

De wereld is rond. De cirkel is een universeel symbool.
In mijn assemblage verbind ik (foto’s van) gevonden
voorwerpen tot een geheel.
Zo laat ik de verbinding met elkaar zien.

www.angelafehrmann.nl

maritacontato@yahoo.it
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Joke Feitsma

Maaike van de Gevel

Een warme jas

Ik adem

De bevolking van Den Haag is heel divers: 54% heeft een
migratieachtergrond. Wat kunnen we van elkaar leren, hoe
elkaar verrijken? Dat heb ik in een beeld gevangen. Van
gedragen kledingstukken uit diverse culturen heb ik één
jas genaaid. Waarom een jas? Mijn associatie is dat een jas
warmte en omhulling geeft. Dat is de kracht van samen.

Een ademstroom als intieme verbinding tussen
de wereld buiten je en de wereld diep binnen in je.
Ademend leg je voortdurend verbinding met de mens
om je heen, die dezelfde lucht tot zich neemt,
diep van binnen.

www.maaikevandegevel.nl

www.jokewf.nl
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Anna Golebiewska

Thea Heikens

Verbinding

Entre Nous

Mijn werk weerspiegelt verschillende mogelijke aspecten
van verbinding. Toenadering, herkenning, vermenging,
samenwerking, wederzijdse verrijking, vernieuwing,
wantrouwen, botsing van werelden, gevecht om te
overheersen. En jij, wat zie jij?

Het beeld draagt de kracht van menselijke verbintenis uit.
Drie hoofden, lichtelijk naar elkaar gebogen.
Onderling onlosmakelijk met elkaar verbonden in de
gemeenschappelijke drager van de cirkel. L`un avec l`autre;
ze zijn met elkaar en kunnen niet zonder elkaar.
Het moet zo zijn, ze willen niet anders. De cirkel is compleet.
www.theaheikens.nl

www.artestann.com
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Lisette Heuschen

Els Hoonhout

Together-connected-together

Lieve….

Connected together-connected-together
so all can be all, always

Postzakken reizen over de hele wereld. Brengen brieven,
woorden en verbinden zo mensen met elkaar.
Een brief is tastbaar, van de ander, voor jou. ‘Lieve.....’
Met de toenemende sociale media vallen er helaas
steeds minder in mijn brievenbus.

www.elshoonhout.nl

kunstopscheveningen.nl
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Flory Hofland

Jon Houkes

Samen een

Living is dancing...

Sla je vleugels uit
maak je dromen waar
waar je ook bent
wij blijven altijd verbonden

Living is dancing between darkness and light

Storytelling art photography

www.jonhoukes.com

floryhofland@ziggo.nl
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Anneke Korving

Margreeth Kortekaas

Zeehuizen

My best friend

Zeehuizen in een kustlandschap.
Alles is binding, verbinding en ontbinding.
Stoffelijk en verbeeldend, vervaagde grenzen.

Dit schilderij gaat over de verbinding van een baasje met
zijn hond. Trouw, speels, aanhankelijk, onvoorwaardelijk,
lief, troostend en beschermend is de hond voor veel
mensen hun beste vriend.

www.margreethkortekaas.com

zeeklei06@gmail.com zeeklei06@gmail.com
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Bouwe Kuijt

Lydia Lindo-Teding van Berkhout

De verbeelding

Ode aan Hockney

‘t Vogelhuis verbindt
Vogelma en vogelpa,
Vogelei, vogelkind,
Totdat dat uitvliegt,
Gedragen door de wind

Altijd had ik al een grote bewondering voor David Hockney.
De manier waarop hij landschappen weergaf en door zijn
kleurgebruik. In 2012 werd ik verrast door het magische
effect van zijn I-pad schilderijen waarin hij een groot
voorbeeld voor mij is geworden. Vandaar mijn ‘Ode aan
Hockney’maar nu in olieverf.
lydialindotvb.tumblr.com

bkuijt1952@gmail.com
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Miriam van Loosdrecht

Gryts Lootsma

We-fi

Samen

Yin hoort bij Yang, zoals Yang bij Yin
Verbonden en toch uniek

Oma’s hand als veilige omgeving voor een teer babyknuistje, verbinding tussen drie generaties; gedeelde
genen, ontwikkelende gevoelens, groeiende geschiedenis
van familieverbanden. Gedeelde geschiedenis van levens
in een versteende, vervuilde, hete omgeving. Of een begin
van gezamenlijk werken aan een schonere wereld.

onder - boven; koud - warm; water - vuur; maan - zon;
vrouwelijk - mannelijk; zwart - wit; donker - licht;
passief - actief; haat - liefde; stilte - beweging

www.grytslootsma.com

www.miriamvanloosdrecht.nl
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Tessa Maagdenberg

Inge Maassen

Abstract 2019/015

Alchemie van vuur en water

Tessa zoekt in haar werk een verbinding
tussen het patroon van het papier
en haar penseelstreken met inkt.

Water en vuur stoten elkaar af hitte trilt omhoog, water zoekt de diepte.
Het is altijd bijzonder als ze samenkomen.

www.ingemaassen.nl

www.tessamaagdenberg.nl
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Nathalie Mannaerts

Elsbeth Morra

Moodboard (2019)

Dive

In dit schilderij heb ik een aantal inspiratiebronnen van
de Franse schilder Pierre Bonnard verbonden met eigen
bronnen, in een mix van verwijzing, fantasie, herinnering,
en toeval; als de ingrediënten uit een recept voor een
schilderij. Afzonderlijk en gezamenlijk vertellen de kleine
werkjes een nieuwe verhaal.

Op mijn schilderij is te lezen ‘There is a sea of love’.
Dit zegt voor mij alles over het thema van deze wedstrijd,
‘verbinding’. Liefde verbindt – naar mijn optiek – alles.
En zelf heb ik een grote Liefde voor de zee. Alle zeeën staan
met elkaar in verbinding. Duik – Dive – erin en verbind je
met de liefde die in jou - in iedereen - zit.
www.elsbethmorra.com

www.nathaliemannaerts.nl
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Elizabeth Mink

Erica de Muinck Keizer

Onzichtbare mensen

Babylon

Het is een droge nazomerse dag in miljoenenstad Parijs.
Twee figuren zitten op een bankje, iedereen is verdiept in
zijn eigen activiteiten. Zitten deze figuren alleen, of liften er
niet ontelbare virtuele friends mee in deze ogenschijnlijk
rustige straatscène? Verbinding in de 21ste eeuw?

Behalve als glazenier ben ik ook werkzaam
in taalonderwijs aan anderstaligen.
Verbinden/verbinding (of een gebrek eraan) tussen
mensen houdt voor mij in: • communicatie • taal
• connectie • thuis voelen • spraakverwarring
• communicatiestoornis • echt luisteren
www.glas-scheveningen.nl

www.ElizabethMink.com
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Lenie van der Net

Kika Notten

Bruggen slaan

Hemel en aarde

Een vorm van verbinden.

Ik gooi een steen in het water, en even worden hemel
en aarde centrifugaal verbonden, even maar, totdat de
rimpeling weg ebt. Als je geen steen gooit, gebeurt er niets.

www.kikanotten.nl

lenienet@gmail.com
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Mirjam Oba

Marianne den Otter

Tulp

Mystery Land

Ben er jaren geleden mee begonnen, laag op laag. Een
tijdje niet aan toe gekomen om het af te maken, maar toen
ik thema verbinding las.... dacht ik van wat verbind mij...
Dat is de Tulp, ooit kwam die als cadeau van een Sultan uit
Turkije en wij hier zijn daar wereldberoemd mee geworden.
Het is Hollands kenmerk in de wereld.

De verbinding tussen kwetsbaarheid en vergankelijkheid,
maar met name de zoektocht van ieder mens naar het
mysterie van het leven zijn in het werk van Marianne den
Otter terugkerende thema’s. Het verlangen te scheppen is
voor haar een krachtige drijfveer, waarbij verbinden in vele
facetten te herkennen is.
www.mariannedenotter.nl

meryemoba@icloud.com
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Ingrid van Polen

RaRe Art

Zeg het met bloemen

Verbind

Achter ieder bloemetje gaat wel een grappig, ontroerend
of boeiend verhaal schuil, kortom alle emoties die mensen
met elkaar verbinden. Bloemen staan ook symbool voor
delen en creëren een intieme verbinding.

Verband
Verbond
Verbunden

www.rareart.nl Renee.hanegraaf@ziggo.nl

www.ingridvanpolen.com
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Anneke Roeleveld-Taal

Violet Roest

Houd me vast

Verbinding

De oudste vorm van ‘verbinding’ is m.i. die tussen ouder(s)
en kind. Met mijn beeld heb ik geprobeerd die heel
speciale, levenslange band uit te beelden die kan bestaan
tussen vader en dochter.

Verbinding is contact maken met mijzelf en de ander.
Soms moet je stil worden om het contact met jezelf te ervaren.
Soms moet je uitreiken naar de ander….
verbinding als delicaat evenwicht.
Vaak herken je jezelf in de ander, ook dat is verbinding.
Verbinding is ook wat we eigenlijk zijn, onderdeel van een
groter geheel, eigenlijk zijn we altijd al in verbinding.
www.expressie.nl

www.anneke-roeleveld-taal.nl
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Tosca Rossewij

Evert van Rijssel

Vier windstreken

verband, verbind, verbonden…

In het moment gaan objecten een relatie met elkaar aan.
De plaats in het geheel zegt iets over de relatie.

Nostalgie... Vroeger viel je een gat in je broek met fietsen.
Had je een schaafwond van straatvoetbal.
Nu maakt een onderbetaald kind in Bangladesh het gat
er al voor je in... En is straatvoetbal vervangen door
virtuele figuren neer te schieten op een scherm.
Wie kan er nu nog een mooi knieverband aanleggen?
www.evertvanrijssel.nl

toscarossewij@hotmail.com
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Joop Schepers

Bert Scheijgrond

Voorbij het leven

Duinmeer Prinsenberg

Verbinding. Is het de lijn van leven naar dood?
Of van fantasie naar realiteit? Afspiegeling van ons innerlijk
in ons uiterlijk? Schakeringen van zwart naar wit?
Is het iets dat je oproept? Of afstoot.
Of is het zomaar iets bedachts, dat moet worden verbeeld,
in een kunstwedstrijd? Je kunt overal ‘ja’ op zeggen.
Alles is immers met alles verbonden.

Een meer met een dijkje dat deelt,
maar ook verbindt.

www.bsbk.nl

www.joopschepers.nl
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Ursel Walburga Scholz

Sandra Simonis

Stairs to heaven

Connection of Miracles
Sandra Simonis van Atelier AlexSiem maakt sieraden met
zilver, minerale gesteenten en parels.
Voor het thema ‘Verbinding’ laat ze het sieraad uit de
geschakelde ‘sokkel’ komen, waarbij de elementen
Vuur, Aarde, Water en Lucht als materiaal herkenbaar zijn
en in het sieraad met elkaar verbonden zijn!
www.atelier-alexsiem.nl

www.ursel-scholz.de
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Lisett van Steeden

Sandra Thie

The early bird catches de worm!

Contact

Het belang om ons milieu te beschermen mag niet
onderschat worden in het belang van onze verbondenheid
van mens en dier met de natuur om te overleven.

Mensen ontheemd, de last van Europa (griekse zuil) op
hun schouders, een donkere achtergrond waar ze vandaan
komen en een gammel plafond van waar ze naar toe gaan.
Of halverwege stranden, dus verblijven….. het contact
met de her en der verspreidde familieleden is het gouden
draadje, de verbinding met henzelf, het thuis.
www.sandrathie.nl

w lisettvansteeden@hotmail.com
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Wilhelmina Thomassen

Patricia van der Toorn

Moeder en kind

Ierland

Het verlangen naar verbinding met de ander is de diepste
en meest oorspronkelijke emotie van de mens

Zoals de brug zich verbindt met het huis, zo verbind ik mij
met mijn moederland Ierland

patriciajmoore@outlook.com

wilhelminathomassen@yahoo.com
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Corinne Verbaan

Janny Volkerts

Connected Swing

Stad in kleur

Connected Swing is een beeld waarin twee slingerende
vormen met elkaar verbonden zijn in een golvende
beweging. Een slingerbeweging die verder wil gaan,
maar door de verbinding geen andere kant
op kan dan binnen het bestaande pad.
Zoals mensen vaak een vast pad bewandelen.

Tempels, kerken, synagogen, moskeeën en de natuur
zijn plaatsen waar tijd en aandacht wordt besteed
aan verschillende religies. Deze zouden bij elkaar de
overeenkomsten moeten vinden en zich zo met elkaar
verbinden. Dit werk heb ik gemaakt in de stijl waarin ik de
laatste jaren heb gewerkt: Stad-in-kleur.
www.jannyvolkerts.com

cverbaan@ziggo.nl
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Ed Vervoorn

Ildikó Vigh

Up

Geschept - papierverbondenheid

Edu (1958) werkt vanuit kleurrijke chaotische
achtergronden, tot er figuren en structuren ontstaan die
ertoe doen, die verfijnd kunnen worden maar wel vragen
openlaten. In Up! verbeelden figuren de universele
verbindingskracht van de dans.

Samenvoegen van elementen,
samenvoegen van diverse materialen
Verschillend verbinden
verschillen tot eenheid brengen
kan sterk verbindend zijn.

www.ildiko-vigh.com

Instagram @Ed Vervoorn
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Marjan Waaijer

Yvonne Wacht

Rose

Impressie van IJsland

Kleurrijk zijn de schilderijen van Marjan (acryl). Abstract
schilderen spreekt haar het meeste aan. Begonnen met
figuratieve afbeeldingen en inmiddels overgestapt op
non-figuratieve schilderijen. Zij is geïnspireerd door
Mark Rothko en Willem de Kooning.

Geïnspireerd door de natuur waar lucht, land en zee
worden verbonden door het zonlicht.

www.yvonnewacht.com

mwaaijer@casema.nl
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Yun Xie

Niek Zwinkels

Dreaming girl

Stuck-jes

Het droommeisje is door Yun Xie (China) van geglazuurd
keramiek gemaakt. Dit lieve meisje zit vol met illusies
over haar toekomst. Om haar droom waar te maken,
moet ze echter hard studeren en hard werken.
Haar dromen zullen uitkomen.

Man en vrouw innig verbonden in stukjes keramische tegels.
In mijn werk gebruik ik graag restmaterialen, waardoor ik
verleden en heden met elkaar laat samenkomen.

niekzwinkels@gmail.com

www.yunxie-art.com
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naam
adres
telefoon
email
leeftijd

Deze speurtocht
is voor kinderen
van 5 t/m 12 jaar

[ spe

urtocht ]

wiewatwaar en watkunjewinnen?
Bij welk kunstwerk horen deze 10 stukjes?
Schrijf het nummer in het witte vlakje en
vul je naam in!
Heb je alles goed? Dan maak je kans op een
prijs! 8 kinderen van 5 t/m 8 jaar + 8 kinderen
van 9 t/m 12 jaar winnen een workshop in
atelier Cascada met als thema ‘verbinden’.
Dit wordt bekend gemaakt op 10 november
16.00 uur in Galerie KopS tijdens de afsluiting
van de tentoonstelling.
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Deze brochure is tevens mogelijk gemaakt door de sponsors; werkgroep Kops: Thea Heikens, Bert Scheijgrond, Joop Schepers; vormgeving: miriamvanloosdrecht.nl

