
De derde Dag van de Prentkunst wordt een hele bijzondere happening. De organisatie 
is in handen van Stichting Nobilis en de uitgever van het tijdschrift Grafiekwereld: Exli-
briswereld, Nederlandse vereniging voor exlibris en andere klein grafiek. Een afwisse-
lend programma met de presentaties van twee gloednieuwe boeken, de opening van een 
grote tentoonstelling lino’s en houtsneden van Cees Andriessen, een boeiende lezing 
van Peter Lazarov, die overkomt uit Bulgarije, een interessante boekenveiling, volop 
ruilmogelijkheden voor kleingrafiek, en heel veel prenten, boeken en kunstenaars en 
naar we hopen veel bezoekers. Speciale aandacht vragen we voor het jonge talent Kim 
Bilstra uit Oosterwolde. 

Deze dag mag u als kunstliefhebber niet missen

Om 18.00 uur is er in Restaurant Het Witte Huis (G.W. Smitweg 20, 8435 WG Donker-
broek) afsluitend een gezellig en lekker diner voor hen die zich daarvoor aanmelden. 
Alle bezoekers zijn welkom. Er wordt à la carte gegeten in een gereserveerde zaal van 
het restaurant, waarbij de hoofdgerechten tussen € 12,- en € 20,- kosten. 
Aanmeldingen naar info@stichtingnobilis.nl of Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde. 
Kan alleen schriftelijk. 

Op zaterdag 7 oktober 2017 kunt u de hele dag in het dorpshuis Et Legien in Fochteloo 
kunstenaars ontmoeten, maar er is ook volop werk te koop. Verder verkoopt de Stich-
ting Nobilis heel veel dubbele kunstboeken uit de collectie van kunsthistoricus en et-
ser Joost Schmidt en uit de collecties van Jan Rhebergen en Geerth van der Zee. Mooie 
boeken, zachte prijsjes. Ook worden er dubbele prenten verkocht, zowel vrij werk maar 
ook exlibris en gelegenheidsgrafiek.

Editie Drie

Dag van de Prentkunst
zaterdag 7 oktober 2017 van 10.30 – 17.00 uur

staat in het teken van prenten en boeken
wordt gehouden in het dorpshuis Et Legien + centrum voor prentkunst

Zuideinde 26a + 
Zuideinde 26b, 8428 HE Fochteloo

mogelijk gemaakt door het Ooststellingwerf Fonds

Wim Zwiers, Dr. Willem Drees 
Aetatis Suae 100, linogravure, 

1986, 274 x 209 mm.

Cees Andriessen, zonder titel, 
houtsnede, 2008, 120 x 176 mm, 

oplage 12.

Stichting Nobilis, centrum voor prentkunst
Zuideinde 26b, 8428 HE Fochteloo

Tel. 06 38 39 28 40
www.stichtingnobilis.nl
info@stichtingnobilis.nl

Het centrum is open op donderdag- tot en met zondagmiddag van 13.30 – 16.30 uur.
(korte winterstop van 27 december tot 25 januari 2018) Op vrijdagavond 26 januari 2018 
doet het centrum voor prentkunst mee met de opening van Culturele Hoofdstad 2018 in 
Fochteloo. Meldt u nu alvast aan voor deze avond. Vol is vol! 

PETER LAZAROV
Workshops houtgravure en linosnede

Eendaags- of tweedaags naar keuze
Incl. materiaal, koffie, thee en een broodje

€ 50,- per dag, van 10.00 – 17.00 uur
Maandag 9 oktober t/m zaterdag 14 oktober 2017.

Bij twee deelnemers vindt de workshop al doorgang. 
Compleet programma op website Stichting Nobilis

onder het kopje Nieuws



Om 12.15 uur bij het centrum de presentatie van de buiten-
beelden De Wachters van de bekende Friese beeldhouwer Anne 
Woudwijk, door de kunstenaar geschonken aan het centrum 
voor prentkunst. Hij schonk ook een serie van twaalf tekenin-
gen van De Korhoen, het beeld dat het parkeerterrein van het 
Dorpshuis en Centrum voor de prentkunst siert. Met dank 
aan Galerie Jan Reinder Adema Damwoude.

Aansluitend zal Cees Andriessen (1940) zijn boeken signeren. Voor de tentoonstelling is 
het hele centrum uitgeruimd en opnieuw ingericht door Beint Koopstra. De expositie 
laat vrij werk zien, maar ook toegepaste kleingrafiek, zoals exlibris en gelegeheidsgra-
fiek. De bijzondere projecten worden getoond, die Cees Andriessen uitvoerde met o.a. 
bekende dichters in ons land. Het modern, abstracte werk van Cees Andriessen kreeg 
volop aandacht in Duitsland. Sinds 1991 verzamelde de Stichting Nobilis zijn werk. 

Om 11.00 uur is in het centrum voor prentkunst het startsein met de opening van de 
tentoonstelling met lino’s en houtsneden onder de titel Cees Andriessen facetten in aanwe-
zigheid van de kunstenaar. Ter gelegenheid van de opening wordt een gloednieuw boek 
gepresenteerd Cees Andriessen aspecten. Het is een fraai vormgegeven en door de Stichting 
De Witte Mier uitgegeven oeuvrecatalogus. 

Om 15.30 uur in het centrum de presen-
tatie van het gloednieuwe Nobilis Cahier 10 
gewijd aan leven en werk van graficus Wim 
Zwiers geschreven door Jan van Koolwijk 
en Pieter Jonker. De vormgeving was we-
derom in handen van Sijtze Veldema van 
Stilet Vormgeving Dwingeloo. De presen-
tatie is in aanwezigheid van de 95-jarige 
kunstenaar uit Amsterdam.

Wim Zwiers, zelfportret, olieverf, 1943, 216 x 158 mm.

Om 14.00 uur veiling van de bibliotheek 
van Dr. Frans Pot op het terrein van de 
kleine prentkunst. De vermaarde veiling-
meester Marius Schalkwijk uit Uithoorn 
leidt de veiling. 

Peter Lazarov, 14-02-2010, reductiehoutsnede, 
2010, 605 x 665 mm, oplage 35.

De Korhoen van Anne Woudwijk.

Om 13.00 uur in het centrum lezing 
met powerpointpresentatie door Peter 
Lazarov uit Veliko Tarnovo (Bulgarije). 
De lezing duurt een half uur en laat zijn 
recent in China gemaakte werk zien. 
Peter Lazarov zal ook vertellen over zijn 
ervaringen in China, waar hij nu jaar-
lijks langere tijd lesgeeft en waar zijn 
werk volop verkocht wordt. Hij gaat ook 
in op de belangstelling voor exlibris in 
China. De hele dag is zijn nieuwe werk 
te koop in het dorpshuis.

Het programma van zaterdag 7 oktober 2017


