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Groot’s Grafiek ONTmoeting 

Van 12 oktober t/m 19 november 2022  

Tien vrouwelijke grafici tonen hun ‘Groot’s Grafiek’ tijdens deze 
tentoonstelling ONTmoeting in de kunstzaal van Kunsthuis Waterland:

Els Benjamins, Willemijn van Dorp, Jacomijn den Engelsen, 
Bea van der Heijden, Gea Karhof, Leentje Linders, Nan Mulder, 
Elma Oosterhof, Ankie Postma, José van Tubergen. 

Tijdens deze grafiektriënnale waar musea, galeries, kunstenaars, grafische 
werkplaatsen en verzamelaars aan mee doen en een diversiteit aan 
exposities, workshops, lezingen, demonstraties en projecten organiseren.
Het belooft een reeks inspirerende ontmoetingen te worden tussen mensen, 
culturen en technieken, met grafiek als rode draad. 
Kijk ook op: www.grafiek2022.nl voor deze landelijke manifestatie. 

Grafiek is een vorm van beeldende kunst waarbij de kunstenaar gebruik
maakt van een druktechniek om een werk in oplage te vervaardigen. 
Kunstwerken die op deze manieren worden gemaakt worden grafiek 
genoemd. Voorbeelden van een druktechnieken zijn; lithografie, etsen,
zeefdrukken, glicé, linosnede of houtsnede. 

Op vrijdagmiddag 14 oktober 2022 om 16.00 uur wordt deze 
tentoonstelling geopend door Joyce Gabeler, bestuurslid van stichting 
Grafein, initiatiefnemer en facilitator van Grafiek2022.

Finissage op zaterdag 19 november van 15 - 17 uur. 

U bent van harte welkom!

Peperstraat 36 1441 BJ Purmerend
info@kunsthuiswaterland.nl
www.kunsthuiswaterland.nl

Openingstijden;
woensdag t/m zaterdag van 12 - 17 uur

Agenda
Van 25 november t/m 7 januari 2023 
Salon verkoop, inclusief voordeel 
uit de designwinkel.

Van 14 januari t/m 25 februari 2023
Ledententoonstelling trans FOR matie

Kunstuitleen
Gevarieerde kwaliteitsgerichte collectie 
van kunstwerken. Kijk op de website voor 
de online collectie. 

Tijdens deze grafiektentoonstelling tonen 
wij in de kunstuitleen een aantal 
grafieken die behoren tot de collectie 
van Kunstuitleen Kunsthuis Waterland.

Kunstcadeauwinkel
Design voor dagelijks gebruik.
Kunstenaarsboeken.
Cadeaubonnen voor lidmaatschap
van de vereniging en de kunstuitleen.


