
               Rijsbergen, november 2014 
 
Beste kunstliefhebber, 
 
Workshop 13 december 
Voor de workshop op 13 december (9.15-11.45 uur) kan nog aangemeld worden. 
Dan wordt diep ingegaan op specifieke vragen van 2 tot 4 deelnemers, zoals losser 
werken, toonwaarden leren zien, materiaalgebruik, etc.  
Ook kan er werk worden besproken dat door de deelnemers wordt meegebracht.  

 
Gelegenheidsworkshop   
Op verzoek kan er een gelegenheidsworkshop ingepland 
worden. Bijvoorbeeld voor een vrienden / vriendinnendag, 
familiefeestje of teamuitje. In mijn atelier is ruimte voor 
groepen tot 10 personen.  
Dankzij een leuke groep deelnemers en het prachtige 
weer in oktober een geslaagde workshop in de buitenlucht 
mogen geven, zie foto hiernaast. 

 
Exposities 
Plein Air aan de Mark op 24 augustus  viel gedeeltelijk in het water, 
desondanks een geslaagde happening.   
 
De exposities in de Maretak in Breda (3 werken) en in het Amphia  
Ziekenhuis in Oosterhout (34 werken) zijn afgelopen. Er  kwamen   
positieve reacties en er vloeide veelbelovende contacten uit voort.  
 
De voorbereidingen voor het 2-jaarlijkse “Open Atelier Rijsbergen”     
op 11 en 12 april 2015 (nu 2e weekend van april) zijn gestart.      Regen tijdens Plein Air 

 
De etalage-expositie bij Johan de Brouwer in hartje Rijsbergen van vorig jaar wordt in 
december vervolgd. 
                        

Nieuw werk 
In de afgelopen periode een aantal nieuwe werken opgezet, zie 
website. Het werk hiernaast, dat geïnspireerd is op de herfst, is 
een van deze schilderijen.  
 
Huur en koop 
Het 1e jaar bij de kunstuitleen “De nieuwe Nobelaer” in Etten-
Leur is succesvol verlopen. De 9 in consignatie genomen 
werken zijn bijna voortdurend verhuurd geweest. Ook mijn 
verhuur aan particulieren en bedrijven blijft in trek, voor   

Herfstkleur, 80 x 100 cm     informatie neem gerust contact met me op.        

 

 
Met vriendelijke groet,  
 Hazeldonksestraat 4 
 4891 PT Rijsbergen 
 076- 5962471 
 bernadetrijvers@planet.nl   
                  www.bernadetrijvers.nl  
  facebook 
 
Bericht 2014-11, voor eerder verzonden berichten zie contactpagina website    
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