
Het thema van deze middag 
is de oogst van Lieuwe Kingma (geboren 
in Friesland, opleiding: Academie Miner-
va, Groningen). Het thema impliceert dat 
er een zeer gevarieerde verzameling aan 
kleurrijke doeken te bezichtigen en te 
koop is. De stijl van deze technisch zeer 
vaardige schilder is moeilijk in een paar 
woorden samen te vatten. Kernwoorden 
zijn: Nederlandse, Franse en Spaanse 
landschappen; stillevens en naakten. 
In het sfeervolle herenhuis van Lieuwe 
en Julie krijgt u de mogelijkheid om de 
schilderijen te ‘proeven’. Kijk ook op: 
www.lieuwekingma.com

artOgusto presenteert:

de oogst van
Lieuwe Kingma

Eet- en drinkgelegenheid Puur Smaeck 
Dit bijzondere restaurant staat garant voor pure gerechten 
in een ongedwongen omgeving. Dit laatste krijgt overdag 
(tot 17.00 uur) een extra effect doordat mensen met een 
verstandelijke handicap meehelpen in de bediening. Puur 
Smaeck verwent u deze middag met haar amuses. Meer 
informatie over Puur Smaeck op: www.puursmaeck.nl

Wijnen proeven van ‘joost ! wijn’
Bekend in Hilversum en omstreken vanwege het grote 
assortiment en de verrassende nieuwe wijnen. Voor 
een goed wijn-spijs advies en voor bijzondere wijn-
accessoires bent u welkom op de sfeervolle locatie aan 
de Albertus Perkstraat. Ook via de website is 
joost ! wijn bereikbaar: www.joostwijn.nl

Koninginneweg 22

1217 KZ Hilversum

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 
17 januari 
vanaf 13.30 uur
tot 18.00 uur

Kinderworkshop
Deze middag kunnen 
alle kinderen ervaren 
hoe het is om zelf 
kunst te maken. 

Geef je creativiteit 
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


