Nieuwsbrief september 2020

Inhoud van deze nieuwsbrief:
- korte update
- nieuw werk
- verkocht werk
- lopende expositie
- nieuwe expositie
- volgende nieuwsbrief

Beste lezer, hoe gaat het met u?
Graag breng ik u via deze nieuwsbrief weer op de hoogte van mijn laatste
nieuwtjes op creatief gebied.
Allereerst hoop ik dat u een jne vakantie heeft gehad en dat u weer vol energie
het dagelijks leven oppakt. Misschien heeft u de vakantie nog tegoed en bent
nu bezig met plannen maken voor komende vakantie.
We hebben natuurlijk prachtig zomers weer gehad in Nederland en ik heb dan
ook regelmatig met mijn laptop en telefoon in de tuin gewerkt aan onder

andere het leggen van nieuwe contacten en samenwerkingen. Daarover kan ik u
hieronder al iets meer vertellen.
Daarnaast heb ik ook aan nieuwe collecties geschilderd in het atelier.
Verder heb ik diverse schilderijen mogen verkopen via atelier bezoek en ben ik
bezig geweest met een nieuwe collectie.
Veel leesplezier, geniet van deze mooie septembermaand en misschien tot
ziens in het atelier.

NIEUW WERK
De tijd in het atelier heb ik afgelopen maanden nuttig besteed en ik heb volop
inspiratie gehaald uit de prachtige bloeiende planten en bloemen deze zomer
en uit de natuur in het algemeen tijdens wandelingen met de hond door de
natuur.
Daaruit zijn verschillende nieuwe schilderijen ontstaan waar ik er graag een
paar nu aan u laat zien.
Sommige daarvan heb ik nog niet eerder gepubliceerd dus daarvan heeft u de
primeur.
Deze en meer kunt u komende tijd op de website bekijken en sommige zullen te
zien zijn elders in Nederland en in het atelier.
Daarover vertel ik meer in de volgende nieuwsbrief.
Via Facebook en Instagram kunt u vrijwel dagelijks op de hoogte blijven van mijn
werk en wat me inspireert.
De iconen om te volgen vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

VERKOCHT WERK
Zoals ik al vermelde heb ik enkele klanten blij mogen maken met een door hen
aangekocht schilderij.
Het blijft heel dankbaar en bijzonder voor mij dat een gezin of persoon met de
aanschaf van dit schilderij iedere dag kan gaan genieten van wat ik met zoveel
aandacht en plezier heb gemaakt.
Hieronder twee van de verkochte werken:
Links: In my garden I en rechts: Autumn leaves I

VERLENGING EXPOSITIE SALON DES ARTS
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al vermeld heb; loopt er op dit moment een
expositie in de prachtige agshipstore van Siematic Design Keukens aan het
Vondelpark in Amsterdam. Daar zijn 7 schilderijen van mijn hand te zien.
Samen met nog twee vrouwelijke kunstenaars Jos Out en Erlinde Boersma
proberen we de toch al schitterende keukenontwerpen nog meer cachet te
geven met onze kunstwerken.
Bent u binnenkort in Amsterdam dan kunt u nog tot het einde van dit jaar deze
expositie bezoeken.
Meer nieuws over deze samenwerking of een afspraak maken kunt u via
de website.
Houdt u ook mijn sociale media in de gaten (zie de iconen onder aan deze
nieuwsbrief) voor het meest actuele nieuws over dit project.
Deze expositie is georganiseerd door Associates Des Arts en Dutch Luxury
Design

Klik op het rechter beeld om de video te bekijken.

NIEUWE EXPOSITIE
Op dit moment zijn we de bezig met de voorbereidingen van een nieuwe
expositie.
Ditmaal dichter bij huis, namelijk in Eindhoven. Ik kan u nu nog niet meer
verklappen, maar het is een waardevolle en onverwachte locatie.
Meer nieuws in de volgende nieuwsbrief.

VOLGENDE NIEUWSBRIEF
De volgende nieuwsbrief kunt u eerder verwachten; er komt namelijk meer leuk
nieuws aan, waardoor u meer mogelijkheden heeft om iets van mijn werk aan te
kopen.
Bent u geïnteresseerd in mijn werk dan kunt u op afspraak het atelier
bezoeken. Info: contact@daniellevanherk.nl
Wilt u tussentijds op de hoogte blijven dan nodig ik u uit om me via
onderstaande sociale media iconen te volgen.
Bedankt voor uw aandacht en kent u mensen die ook graag mijn nieuwsbrief
willen ontvangen, stuurt u deze nieuwsbrief dan gerust door.

Creatieve groet,

Daniëlle

ATELIER BEZOEKEN? Bent u
geïnteresseerd in mijn werk
dan kunt u via mail een
afspraak maken:
contact@daniellevanherk.nl

WEBSITE BEZOEKEN?
https://daniellevanherk.nl

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Bent u nog niet ingeschreven voor deze nieuwsbrief maar wilt u toch graag op
de hoogte blijven? Stuur dan een email naar: contact@daniellevanherk.nl

VOLG ME OOK OP:

Welkom bij de nieuwsbrief van Daniëlle van Herk Artwork.
De intentie is om ongeveer twee-maandelijks een nieuwsbrief te versturen.
Doel is om u op de hoogte te houden van nieuw werk, de agenda, samenwerkingen en achtergrond informatie
zoals bijvoorbeeld het schilder proces en de totstandkoming van een schilderij.
Heeft u serieuze belangstelling voor mijn werk en wilt u het atelier bezoeken dan kan dat op afspraak; stuur
een mail naar contact@daniellevanherk.nl

Daniëlle van Herk Artwork
Onderdeel van STIJL COMPAGNIE
email: contact@daniellevanherk.nl
mobiel: +31(0)6 300 666 31

