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Het kan weer. Kom genieten van
alles wat Bollenbach te bieden
heeft.

Hallo
leuke
lezer,

Bollenbach 7 juni 2021,

Wat is het lang geleden dat
jullie een Nieuwsbrief van mij
kregen.
Times are changing. Ik hoop dat
het goed gaat met jullie allen.
Gelukkig kan er weer meer
dankzij de - toch wel -
succesvolle vaccinatiecampagne
in Nederland. Zo is het ook
makkelijker geworden om weer
naar Duitsland te reizen.

Bollenbach in
de
startblokken
En naar Bollenbach te komen
natuurlijk. Ik organiseer deze
zomer een aantal workshops
waarover je in deze Nieuwsbrief
meer leest.
Ook vertel ik je over de
opdracht die ik gekregen heb om
een muurschildering te maken
voor het buitenterras van het
dorpscafé dat vrijdag 11 juni
weer open gaat en praat ik je
graag kort bij over de
fondsenwervingsactie die ik een
paar maanden geleden gestart
ben.



Beleef, voel, proef en
creeer

Meld je aan voor een van mijn
schilderworkshops in juni, juli
(augustus/september) of voor
een combi van schilderen en jam
maken van seizoensfruit. Voel
je welkom. Ook als je gewoon
wilt genieten van wat
Bollenbach te bieden heeft! Ik
sta in de startblokken.

Reizen naar Duitsland is
makkelijker nu Nederland geen
hoog risicogebied meer is.

Ik vind dit geweldig nieuws.
Je bent echt van harte
uitgenodigd.

Lees hier meer over de
workshops.

TOP STORY
‘Iets met schapen en

koeien’

Toen ik eind 2020 door Bernd
Born  gevraagd werd of ik voor
hun buitenterras een

muurschildering wilde maken
aarzelde ik geen moment:
‘Natuurlijk wil ik dat! Zeg
maar wat jullie in gedachten
hebben’.

Bernd en zijn vrouw Marianne
wilden graag ‘iets met schapen
en koeien’ en hun 17 jaar oude
poes Florian moest in ieder
geval in verf vereeuwigd
worden.
Dat was een uitdaging. Hoe kan
ik tegemoet komen aan hun
wensen zonder het unieke
karakter mijn kunstenaarschap
te verloochenen en geen braaf
schilderij te maken. U

Aan de slag

Het uiteindelijke voorstel
overtrof hun stoutste
verwachtingen en ze konden niet
wachten tot ik zou starten.
Helaas. We hadden hier na een
lange winter een super nat
voorjaar. Uiteindelijk kon ik
pas 2 juni aan de slag. Tussen
de buien door.

Op mijn website en via mijn
instagram account kan je de
vorderingen volgen.

https://conniesarthome.com/2021/05/30/reizen-naar-duitsland-kan-weer/


FONDSENWERVING
Vele koppen koffie later

De afgelopen maanden heeft een
flink aantal van jullie mij op
'een kopje koffie getrakteerd'.
De gulle gevers weten dat ik
daar van genoten heb! Onder de
noemer ‘Trakteer GreeN op een
kop koffie’ ben ik dit tweede
corona jaar noodgedwongen
fondsen gaan werven.

Mijn doel: in ieder geval
voldoende kopjes koffie scoren
om als kunstenaar mijn werk te
kunnen doen nu de B&B al
anderhalf jaar niets oplevert
en er ook geen cursisten komen.

De teller van de actie staat
inmiddels op bijna 700 euro.
Waarvoor enorm veel dank. Naast
kwasten en verf hoop ik van dit
bedrag ook nog een aantal
nieuwe schildersdoeken te
kunnen aanschaffen.

Als je mij ook eens op een kop
koffie wilt trakteren dan zou
ik dat natuurlijk heerlijk
vinden.

Kijk  voor informatie op de
website van Ko-fi.com of lees
meer over de actie op mijn
eigen website.

VOLG MIJ EN MIJN WERK

Mijn website is uiteraard het
belangrijkste
informatieplatform waar alle
draden samenkomen.

Je kan mij ook volgen op mijn
Instagram account
(connysprinkhuizen) of via
Facebook
(https://www.facebook.com/conny
sprinkhuizen)

En neem een abonnement op de
Nieuwsbrief als je niets wilt
missen. Klik hier scroll down.

Ik hoop velen van jullie (weer)
deze zomer te mogen ontmoeten.

Groetjes, Conny

http://www.ko-fi.com/GREEN3
https://www.facebook.com/connysprinkhuizen
https://www.facebook.com/connysprinkhuizen
http://www.conniesarthome.com



