
EXPOSITIE 

Mag ik mij even voorstellen: 

Mijn naam is Ingrid Bastiaan, ben getrouwd 
en heb drie inmiddels volwassen kinderen.  
Ik woon in Wezep aan de rand van de Veluwe.
Bos en uitgestrekte heidevelden liggen bij wijze 
van spreken in mijn achtertuin.

Sinds 2005 heb ik van mijn allergrootste passie mijn werk kunnen maken. Als kind was ik al 
gefascineerd door de natuur en maakte tekeningen van bloemen, koeien en mijn hond was 
als model ook regelmatig aan de beurt. Later heb ik veelvuldig modellen getekend bij een 
kunstenaarsclub “De Varfdeuze” in Kampen.

In mijn atelier maak ik met enige regelmaat schilderijen van landschappen. Tevens schilder 
ik graag dieren, zoals Schotse Hooglanders, koeien, schapen, vogels en heel af en toe vind 
ik het ook wel eens verfrissend om een abstract schilderij te maken. Ook schilder ik in 
opdracht variërend van realistische schilderijen (landschappen, zeegezichten en 
heidevelden), abstracten tot portretten.

Schilderen is voor mij als het lezen van een boek. In mijn gedachten ben ik dan helemaal op 
de plek van wat ik schilder. Als ik bijvoorbeeld een zeegezicht aan het schilderen ben dan 
hoor ik de wind blazen, de golven ruisen en ruik ik de zilte lucht. Op die manier breng ik mijn 
gevoel over op het doek. Om dit gevoel op te kunnen wekken breng ik dus met enige 
regelmaat bezoekjes aan zee, bos en heide.

Naast zelf schilderen geef ik ook schilderles en workshops in mijn eigen atelier en in de 
Kunsthoeve. Tijdens het schilderen begeleid ik mijn cursisten naar het vinden van een 
bevredigend resultaat van schilderijen waar zij de meeste finesse mee hebben.

Meer informatie kunt u vinden op mijn website: www.ingridbastiaan.nl 

Wilt u mij een keer in eigen persoon ontmoeten en mijn atelier bezichtigen, dan bent u van 
harte uitgenodigd. Om een afspraak te maken kunt u mij bellen op 06 – 290 32 888 of mailen
naar mail@ingridbastiaan.nl

Volg mij ook op 

   Atelier Ingrid Bastiaan

Atelieringridbastiaan 
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EXPOSITIE 

Even voorstellen:

Mijn naam is Esther Visser-den Hertog uit Wezep en heb mij 
gespecialiseerd in pastelkrijt. Tijdens mijn studententijd maakte
ik kennis met dit medium en het sprak haar aan vanwege de
directheid en het frisse, sprankelende werk dat ermee gemaakt
kan worden. Ik heb jarenlang bij Willem Bultman op les gezeten. 
Daarnaast heb ik veel kennis over pastelleren opgedaan uit 
YouTube filmpjes van pastelkunstenaars. 

Natuur als inspiratiebron
De natuur is een grote inspiratiebron voor mij. Vogels, wilde dieren en landschappen zijn 
terugkerende onderwerpen, waarbij ik de kijker wil laten meegenieten van mijn fascinatie 
voor de schoonheid in de schepping. De natuur is het waard om goed beschermd te worden,
kijk maar hoe mooi die gemaakt is! Speciale aandacht besteedt ik aan licht-donker, 
compositie en kleurharmonie. 

Huisdieren in opdracht 
Naast het schilderen van wild portretteer ik 
met veel plezier honden, katten, paarden 
en andere huisdieren. Een huisdier betekent 
vaak veel voor de eigenaar en daarom geeft 
het veel voldoening om het karakter van het
dier zo goed mogelijk uit te beelden.
Ik schilder uw huisdier graag in opdracht!

Workshops
Ook geef ik workshops in de Kunsthoeve op het Landal vakantiepark Landgoed ’t Loo. 
Gasten op het park, maar ook mensen van buiten, zijn welkom om op een laagdrempelige 
manier kennis te komen maken met pastelkrijt. Daarnaast verzorg ik workshops voor 
groepen, zoals een groepje collega’s, familie of vrienden.

Zie voor meer informatie: www.esthervisserpastel.nl
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EXPOSITIE 

Mag ik mij even voorstellen: 

Ik ben Agnes Groot Koerkamp en autodidact.
Ik ontdekte als dochter van een polderpionier 
het nieuwe land met eigen handen. 
Er was een serene rust in die pas ontgonnen polder.

Buiten zijn is fijn en de band met de natuur is de 
rode draad in mijn leven. Als kind overkwam mij het
gevoel dat er veel meer was tussen hemel en aarde. 
Dit samen heeft mij gemaakt tot een  keramist die liefde put uit de oerkracht van klei. Ik heb bij
diverse keramisten mijn kennis, techniek en ervaring opgedaan. Ik maak voornamelijk 
keramische werken, beelden, portretten, huizen en installaties en pas hierbij verschillende 
technieken toe. Zo wordt het keramiek op verschillende temperaturen gebakken en op diverse 
manieren afgewerkt d.m.v. engobes, oxides en glazuur.
 
Ik ben woonachtig in ‘t Harde en heb een atelier in Zwolle in het monumentale pand DOAS. 
Daar geef ik o.a. Familie / vrienden / vriendinnen workshops, maar ook bedrijfsuitjes.
Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.
Via de mail  info@agnesgrootkoerkamp.nl  of tel. 06-28815487
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EXPOSITIE 
 Looplijst met werken van:  

 Ingrid Bastiaan                                       en                 Esther Visser- den Hertog                     

1.   Ingrid  -  Doorbrekende zon     80 x 100                € 395,00

2.   Esther -  Keep                                                 Pastelkrijt                   € 190 (museumglas)

3.   Esther -  Baardmannetje                                 Pastelkrijt                   € 275 (museumglas)

4.   Esther -  IJslandse pony                                 Pastelkrijt                   € 350 (museumglas)

5.   Esther -  Zonsondergang bij de IJssel            Pastelkrijt                   € 330 (museumglas)

6.   Esther -  Vink                                                  Pastelkrijt                   € 190 (museumglas)

7.   Esther -  Winterkoninkje                                 Pastelkrijt                    € 255 (gewoon glas)

8.   Esther -  Palominopaard                                Pastelkrijt                    € 225 (gewoon glas)

9.   Esther -  Onstuimige kracht                            Pastelkrijt                   € 225 (gewoon glas)

10. Ingrid  -  Paal 7 Ameland    50 x 100                € 275,00 

11. Ingrid  -  (Branding) Woeste Zee    60  x 90                      € 195,00

12. Esther -  Winterpracht                                    Pastelkrijt                    € 225 (gewoon glas)

13. Esther -  Hoogzomer in Oldebroek                Pastelkrijt                    € 265 (museumglas)

14. Esther -  Schotse hooglanders                      Pastelkrijt                     € 200 (gewoon glas)

15. Ingrid  -   Maaike    40 x 50                privébezit

16. Ingrid  -   Wezepsche heide      60 x 80                 €295,00

17. Ingrid  -   Wilde roos        100 x 100                    € 380,00

18. Esther -  Roze stokrozen                                Pastelkrijt                    € 125 (gewoon glas)

19.  Ingrid  - Tulpen      70 x 70                 €  200,00

20.  Ingrid  -  Zie daar Terschelling    60 x 120                 €  350,00
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EXPOSITIE 

21. Ingrid  - Groningse kwelder    80 x 100                 €295,00

22.  Ingrid  - Noordwijk aan Zee    60 x 120                 €450,00

23.  Esther - Kluut                                                 Pastelkrijt                    € 275 (gewoon glas)

24.  Ingrid  - Lepelaars     60 x 120                     € 225,00

25.  Ingrid  -  In de stal     70 x 70                 €200,00

26.  Ingrid  -  Quessant schapen                120 x 80                 €395,00 

27. Ingrid  -  Kempisch heideschaap        70 x 70                       € 200,00

28.  Esther - Glorie in vergankelijkheid                 Pastelkrijt                    € 350 (museumglas)

29.  Ingrid  -  Roodborstje     80 x 100                 € 345,00

30.  Ingrid  -  Fazant in de duinen       80 x 100                 € 325,00

31.  Ingrid  -  Namiddag (grazende koeien)     60 x 120                 €425,00

32.  Ingrid  -  Het bruggetje van IJsselvliedt     50 x 60                 €275,00

34. Esther -  Lentepracht                                      Pastelkrijt                    € 265 (museumglas)

35. Esther -  Wilde bloemen                                  Pastelkrijt                   € 200 (gewoon glas)

36. Esther -  Trompetnarcissen                             Pastelkrijt                   € 200 (gewoon glas)

37. Esther -  Herfstdans                                        Pastelkrijt                    € 125 (gewoon glas)

38. Esther -  Eén dag na orkaan Ian                     Pastelkrijt                    € 190 (gewoon glas)
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