
Barbara Houwers opleiding: 
Hogeschool voor de kunsten, Utrecht). 
Het thema duidt op de krachtige 
vormentaal waarin Barbara zich uitdrukt 
welke levend wordt gemaakt door 
te werken met materialen als zand, 
kunsthars en olieverf. Ook de gebruikte 
gereedschappen stralen kracht uit. 
Messen, rollers en spatels worden 
meer gebruikt dan kwasten. Naast 
schilderijen worden ook beelden en 
keramiek van collega kunstenaars 
geëxposeerd. In de sfeervolle galerie 
met stadstuin ‘la Chamotte’ krijgt u de 
mogelijkheid om de kunstwerken te 
‘proeven’. Kijk ook op: 
www.barbarahouwers.com

artOgusto presenteert:

de kracht van 
Barbara Houwers

Amuses van Herbergh ‘De Lamme Goedtsack’ Lamme 
(uit de legende van Tijl Uilenspiegel) zou zich genoeglijk over de 
enorme buik gewreven hebben, als hij hier had kunnen spijzen. 
De hedendaagse levensgenieter bezorgde ‘De Lamme’ de nomi-
natie ‘beste restaurant van de regio’ in Restaurant Week 2010. 
www. delammegoedtsack.nl

Wijnen van Wijnkoperij De Gouden Ton Eigenaar Jeroen 
Blom voorziet menig particulier en (top)restaurant van voortref-
felijke wijnen. Voor een goed wijnadvies en voor bijzondere 
wijnaccessoires bent u welkom op de sfeervolle locatie aan de 
Jordaan in Laren. www.degoudenton.nl

Koek & Chocolade Naast Galerie ‘la Chamotte’ is het atelier 
van ‘koek en chocolade’. Hier worden twee heerlijkheden op 
ambachtelijke wijze bereid. Altijd vers! Anne Claire Vermeer wil 
u graag laten proeven! www.koekenchocolade.nl

Galerie La Chamotte
Veldweg 1
1251 HC Laren (NH)

www.maps.google.nl

r.s.v.p. zo spoedig mogelijk 
d.m.v. het contactformulier 
op de website m.v.v. 
aantal volwassenen en 
kinderen (+ leeftijd).

www.artogusto.nl

u bent met uw
familie welkom 
op zondag 
25 april 
vanaf 13.30 uur
tot 18.00 uur

Kinderworkshop
Deze middag kun-
nen alle kinderen 
ervaren hoe het is 
om zelf kunst te 
maken. 

Geef je creativi-
teit de ruimte
Zorg ervoor dat 
na afloop jouw 
werkstuk een 
pronkstuk wordt 
op de website van 
artOgusto!
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 kijken  proeven  doen  navigeren


