Ulla Popken | Astrid van Damme
Waterstraat 11
Astrid van Damme maakt
hardstenen beelden en
acrylschilderijen op doek.
Ook maakt zij beelden van
draadstaal en stof. Deze
techniek is ook toegepast bij
Rvs-schilderijen.
Tevens geeft Astrid workshops speksteen bewerken
en cursussen hakken in
steen.

Voorhuis Design | Djovrie Krüs
Kapoeniestraat 41
Met zijn tekeningen wil
Djovrie een eigen geloofwaardige wereld neerzetten.
Hij houdt de onderwerpen
van zijn tekenwerk dicht bij
zichzelf. Daarnaast heeft hij
een fascinatie voor modehuis Chanel die terug komt
in zijn serie tekeningen met
als titel ‘Inkt & Parfum’.

www.astridvandamme.nl

Stil | Giesen Architectuur
Kapoeniestraat 52

www.djovrie.com

Artide | Vivian Ronden
Waterstraat 20
‘In mijn werk probeer ik op
verrassende wijze elementen
samen te brengen die
daardoor een bijzondere
zeggingskracht krijgen. Door
goed om me heen te kijken,
foto’s te maken en te verzamelen, ontstaat een rijke en
diverse beeldtaal.’

www.giesen.nl

www.vivianronden.nl

”Via mijn verhalen op doek
of andere materialen wil ik
duidelijk maken dat je kunt
vertrouwen op je dromen.
Het is leuk en belangrijk om
altijd dromen te hebben.
Ze zijn een stimulans om
de dagelijkse dingen zo
positief mogelijk te kunnen
benaderen!”
www.consuelo.nl

Juwelier Jules Moormann | Leliebel
Boliestraat 39

Piet Zoomers | Ursula Moorman
Boliestraat 26-28

www.krantenkunst.nl

Raadgreep & Berrevoets | Elmar Noteboom
Hamburgerstraat 29

‘Ik droom dat ik droom dat
ik in de droom van andere
mensen tot droom word.
Drijfveer voor artistieke
bezigheden, zoals ruimtelijke vormgeving, fotografie,
objekten en sinds 3 jaar schilderen. Projekten o.a. in Berlijn,
München, Frankfurt, Düsseldorf, Kopenhagen. Wonend en
werkend in Doetinchem.’

Zijn kindertekeningen en
school-doodles hadden
hetzelfde onderwerp als zijn
huidige werk: vrouwen.
Met zijn cartooneske pop-art
studeerde Elmar aan Artez
Arnhem cum laude af.
Sindsdien werkt hij als
tekenleraar, kunstenaar en
startte hij zijn ontwerpburo
Reedeesign.
www.elmarnoteboom.com

Miss Etam | Blue Hipster
Hamburgerstraat 18-20

Brinks Schoenen | Herman van den Broek
Hamburgerstraat 17
‘Het scheppen van kunst is
voor mij één lange zoektocht
naar de ultieme afbeelding van
de absolute leegte, het niets
waar alles uit is voortgekomen en waar alles uiteindelijk
weer in zal verdwijnen. Die
tegenstrijdigheid, drijft me
afwisselend naar abstracte
en figuratieve kunst.’

www.ursulamoorman.nl

www.bluehipster.com

www.hermanvandenbroek.nl

De Robijn | Ann Blommaart
Hooge Molenstraat 18

www.leliebel.nl

www.annblommaart.nl

www.elslemkes.nl

‘Hoe het licht invloed heeft
op de dingen om ons heen
en op ons zelf, boeit mij
enorm. Mijn mozaïek/schilderij-werken en etuis zijn een
weergave van mijn persoonlijke dagelijkse belevenissen,
gedachten en gevoelens. De
vorm van het Nederlandse
brood ‘de knip’ is een opvallend symbool daarvoor.’

Artwork for the hip’n’cool:
kleurrijke, cartooneske, retrostijl illustraties (o.a. vpro en
Volkskrant) en grote, brede
panorama acryl-schilderijen
met als trefwoorden o.a. jetset, jazz en cocktail. Blue
Hipster maakt ook regelmatig werk in opdracht:
formaat en onderwerp in
overleg.

‘De opleiding tot edelsmid heb
ik gevolgd aan de Vakschool
te Schoonhoven. Sinds 2005
ben ik werkzaam in mijn
atelier in Doetinchem. Het
op ambachtelijke wijze vervaardigen van juwelen is elke
keer opnieuw een uitdaging.
Inspiratie vind ik in de natuur,
edelstenen en vormen om
me heen.’

‘Van rollen oud handgeweven
boerenlinnen maak ik grafisch
werk. Lineaire patronen uit de
natuur zijn veelal inspiratiebronnen. Door plooien, stikken en
spannen komt de uitstraling
van het linnen op een vernieuwende manier tot zijn
recht. Uit wat jaren lang “op
de rol” in de kast lag, komt iets
unieks voort.’

Il Granaio | Helmien van den Heuvel
Nieuwstad 1

Haar inspiratie krijgt vorm
door het ‘onstuimige kleurgebruik’ dat mede sterk gevoed
wordt door haar emoties.
De schilderijen moet je niet
alleen zien, je moet ze vooral
ervaren. Het zal een heerlijk
gevoel bij je los maken, een
krachtige positieve beleving!
Het magische moment moet
haar overkomen!

De beelden die Pauline Becking maakt in brons, hout of
steen zijn geïnspireerd door
de natuur en het menselijk
verlangen.
Zij geeft inspirerende workshops hout en speksteen:
houw je natuur in beeld!

Loefs Mode in Stoffen | Els Lemkes
Adelaarstraat 12

‘Ik ben Anne Stolwijk en
ik maak Krantenkunst. Ik
gebruik stroken die ik uit de
krant scheur. Geen deel van
de krant blijft ongebruikt;
zwart-wit, alle kleuren, foto’s
en delen met en zonder
tekst verwerk ik in mijn
kunstwerken. Ik maak vooral
portretten.’

Open 32 | Hans van Londen
Hamburgerstraat 42

Giesen Architectuur is geworteld
in de Achterhoek. Ons ontwerp
komt goed doordacht, als
èchte architectuur en dus in
zorgvuldige samenspraak met
de klant tot stand. Giesen is
zowel degelijk als onderscheidend door voorop te lopen
met innovaties en techniek.
Expert in zowel nulenergie- als
traditioneel bouwen.

B-outside | Consuelo Plaza Aranda
Gasthuisstraat 13

Basic Wonen | Anne Stolwijk
Synagogestraat 9b

Dimension Plus | Donarte
IJsselkade 3B

Livera | Aardwerk • Irene Witmajer
Korte Heezenstraat 2
Onder de naam AardWerk
maakt grafisch ontwerper
Irene Witmajer keramische
composities van met zorg
geselecteerd porselein, glasen aardewerk: van groot
tot klein en in opdracht. Elk
object is uniek, een lust voor
het oog & functioneel.

www.sooop.nl

Schuurman Schoenen | Alice de Vries
Heezenstraat 41

Dutch street artist. Always
making art. Spreading it at
night. Hoping to bring
happiness by day.

www.donarte.nl

Restanten rubberfolie en
oude binnenbanden worden
verzameld en gekoesterd.
Deze vormen de basis voor
de tassenlijn en accessoires
die Alice de Vries onder het
label Brani ontwerpt en
vervaardigt.

www.brani.nl

Lady P | Anne Stolwijk
Korte Heezenstraat 14
‘Ik ben Anne Stolwijk en
ik maak Krantenkunst. Ik
gebruik stroken die ik uit de
krant scheur. Geen deel van
de krant blijft ongebruikt;
zwart-wit, alle kleuren, foto’s
en delen met en zonder
tekst verwerk ik in mijn
kunstwerken. Ik maak vooral
portretten.’
www.krantenkunst.nl

De Blauwe Hand | Mirquise Sieraden
Walstraat 200
De sieraden van Mirquisesieraden zijn handgemaakt
uit zilver en polymeerklei
met toevoegingen van titanium en (half-)edelstenen.
De collectie is chic, elegant
en stoer, soms met een
knipoog en soms artistiek.

www.mirquise-sieraden.nl

