
Culturele Hoofdstad 
van Europa 2018 
wordt gevierd met 
een uitgebreid pro-
gramma in ons cen-
trum voor prentkunst 
aan het Zuideinde 
26b in Fochteloo, dat 
overigens van 26 
januari tot 21 decem-
ber 2018 op don-
derdag- tot en met 
zondagmiddag van 
13.30–16.30 uur voor 
publiek is geopend. 
Voor meer program-
ma-gegevens wordt 
verwezen naar www.
stichtingnobilis.nl

Op zaterdag 1 december 2018 om 13.30 uur start een bijzon-
der project van beeldhouwer Anne Woudwijk en zeefdrukker 
Peter Gerrits als afsluiting van Culturele Hoofdstad van 
Europa 2018.

Kraanvogels in het Fochteloërveen, reductiehoutsnede van Erik van Ommen. Prent uit het Fochteloërveenproject waar-
bij tien prentkunstenaars van naam uit ons land op verzoek van de Stichting Nobilis nieuwe prenten maakten. 

Tentoonstelling met catalogus vanaf 27 mei 2018.
Siemen Dijkstra, Moordenaarsveen, reductiehoutsnede, nov. 2013 – febr. 2014.

STICHTING NOBILIS – CENTRUM VOOR PRENTKUNST
2018

(Vervolgens hier de prent van Erik van Ommen, zo groot 
mogelijk afgebeeld, als blikvanger van de folder)

Kraanvogels in het Fochteloërveen, reductiehoutsnede van Erik van Ommen. Prent uit het Fochteloërveenproject waar-
bij tien prentkunstenaars van naam uit ons land op verzoek van de Stichting Nobilis nieuwe prenten maakten. 

Tentoonstelling met catalogus vanaf 27 mei 2018.

Stichting Nobilis, centrum voor prentkunst
Zuideinde 26b (naast het voetbalveld) 

8428 HE Fochteloo
Tel. 06 38 39 28 40

www.stichtingnobilis.nl
info@stichtingnobilis.nl

Op zaterdag 6 oktober 2018 opening van de tentoonstelling van de houtdrukken van 
Antje Veldstra uit Groningen. Haar prachtige werk behoeft eigenlijk geen introductie 
meer. Op zaterdag 6 oktober ook de Vierde Dag van de Prentkunst van 10.30 - 17.00 uur. 
Tentoonstelling tot en met zondag 25 november 2018.

De Hein Mader Kunstroute kunt u het hele jaar in Oost-
stellingwerf volgen. In het centrum voor prentkunst zeven 
beelden binnen en drie buiten van Mader. Daarnaast werk 
van de beeldhouwers Guus Hellegers en Anne Woudwijk.

Antje Veldstra, Mist, houtsnede, 2016. Anne Woudwijk en Peter O. Gerrits, zeefdruk, 2017.

Met financiële steun van het Iepen Mienskipsfûns Fryslân en het Ooststellingwerf Fonds



Op vrijdagavond 26 januari 2018 
om 19.30 uur, 20.30 uur of 21.30 
uur kunt u gratis de voorstelling 
bijwonen van de Stellingwarver 
schriever Johan Veenstra, die 
samen met de Bulgaarse houtgra-
veur Peter Lazarov onder de titel 
Griekse mythologie in Fochteloo het 
programma verzorgt. 
Gratis kaarten reserveren: 
info@stichtingnobilis.nl. Tryater 
begeleidt de voorstelling. 

Zaterdag 27 januari 2018 om 
14.30 uur opening van de tentoon-
stelling van meerkleurenhoutsne-
den van Kea Homan (78) uit Assen. 
Het is een overzicht van haar 
houtsneden uit de laatste twintig 
jaar van haar werkzame leven. 
De tentoonstelling loopt tot en 
met zondag 18 maart.

Maandag 29 januari 2018 van 
10.00 tot 17.00 uur workshop 
houtgravure verzorgd door Peter 
Lazarov. Kosten € 50,-  (materiaal, 
koffie/thee en eenvoudige lunch 
inbegrepen). Aanmelden: 
info@stichtingnobilis.nl

Donderdag 1 maart 2018 om 16.00 uur de presentatie van het nieuwe boek van 
vogelschilder Erik van Ommen. Tevens tentoonstelling van zijn dertig eerdere boeken 
en zijn collectie etsplaten en houtblokken. Natuurlijk ook de prenten uit het nieuwe 
boek. Gratis toegangskaarten reserveren: info@stichtingnobilis.nl De tentoonstelling 
is tot 1 april, maar ook in Galerie Brink 2 in Vries een uitgebreide tentoonstelling.

Op zaterdag 24 maart 2018 om 14.30 uur opening van de tentoonstelling van de 
meerkleurenhoutsneden (soms tot veertien drukgangen) van Wijke van der Bij uit 
Grou Prachtig overzicht. Haar onderwerpen vindt ze in de bebouwde omgeving. De 
geschiedenis laat sporen achter in de structuur van hout en stenen. Tentoonstelling 
tot en met zondag 13 mei 2018.

Zaterdag 10 februari 2018 een 
lezing van Pieter Jonker over 
het grafisch werk van Jan van 
der Pol uit Amsterdam. Ook 
wordt zijn moderne grafiek op 
de hand bekeken en er is een 
tentoonstelling van 22 etsen met 
de daarbij behorende etsplaten 
van de kunstenaar. Op deze 
Vriendendag wordt ook de 
jaarprent van Peter Lazarov aan 
de vrienden aangeboden. 

Peter Lazarov, Hecuba, 
houtgravure, 2014. Jan van der Pol, lino, 2004.

Kea Homan, 
Vlinder-
vrouw I, 
houtsnede, 
1999.

Wijke van der Bij,  houtsnede, 1989.

TIEN KUNSTENAARS ZIEN HET FOCHTELOËRVEEN

Anneke Kuyper, ets, 2017

Siemen Dijkstra, Peter Lazarov, Antje Veldstra, Christiaan 
Kuitwaard, Grietje Postma, Peter O. Gerrits, Anneke Kuyper, 
Cees Andriessen, Reinder Homan en Erik van Ommen 
maakten op verzoek van de Stichting Nobilis nieuwe prenten 
over het Fochteloërveen. Het resultaat is een schitteren-

de tentoonstelling 
met veertig werken, 
een grafiekmap 
met tien prenten en 
een catalogus.

Te zien in het centrum voor prentkunst in Fochteloo 
zondag 27 mei 2018 - zondag 30 september 2018. 

Peter O. Gerrits, zeefdruk, 2017.

Cees Andriessen, houtsnede, 2017.


