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Mijn naam is Ansjeline Faber (Zwolle, 1959) en woon al meer dan
25 jaar in Schagen. Ik heb achttien jaar hobbywinkel LenianeL met
plezier gerund. Sinds zes jaar heb ik een eigen atelier waar
verschillende workshops worden gegeven. Eerst in Schagen in een
oude koeienstal, nu in een voormalige slagerij bij een prachtig oud
huis in het centrum van Wieringerwaard.
Vanaf het moment dat ik als kind een kleurpotlood vast kon
houden ben ik gefascineerd door kleur en verf. Op de lagere school
en daarna op het voortgezet onderwijs, werd dit tijdens het
technisch- en reclametekenen versterkt.
Het Hindeloper schilderen kwam op mijn pad. Daarna een
vierjarige opleiding schilderen op textiel, welke gedegen was van
kleurenleer, schaduwtechnieken, noem maar op. Toen ontdekte ik
ook het schilderen op doek en na tien jaar les gehad te hebben,
ben ikzelf teken- en schilderles gaan geven met acryl, aquarel en
waterbased olieverf. Zowel het schilderen als het lesgeven vind ik
erg leuk om te doen.
Zelf schilder ik realistisch. Bloemen, planten, dieren, stillevens. De
schilderijen voor de expositie heb ik met zorg gekozen. Hopelijk
geeft het je een inspirerend gevoel.
Als fijnschilder werk ik ook in opdracht voor het schilderen van
landschappen, dieren, bloemen en portretten in acryl, olieverf of
aquarel.
Daarnaast ontwerp en verkoop ik borduurstempels en zit in het
design-team van onder meer de HobbyHandig, Aan de Haak en
Quilt en Zo en schrijf in deze magazines artikelen over mijn
creaties.
Verder verkopen we een groot assortiment aan brei- en
haakgarens via onze webwinkel wol en katoen.nl en nemen wij
deel aan meerdere beurzen in binnen- en buitenland.
ansjelinedesign.blog
06 – 51 81 34 91

Daniëlle en ik wensen je veel plezier bij het
bekijken van onze gezamenlijke expositie!

Mag ik mij even voorstellen: ik ben Daniëlle van der
Horst, een amateurschilder met hart en ziel.

Expositie
Daniëlle van der Horst

Ik schilder pas vanaf 2004 en heb bij diverse
kunstenaars lessen gevolgd in verschillende
technieken die ik nu in mijn werk toepas.
Het liefst schilder ik dieren, maar daarnaast ook
personen en diverse andere onderwerpen.
In mijn werk vind ik de ogen het belangrijkst. De
ogen weerspiegelen de ziel van een persoon of dier.
Ik schilder ook in opdracht van een foto of afbeelding.
Ik heb al op diverse plaatsen in het land geëxposeerd.

Aquarel 58 x 50 met lijst

U bent van harte welkom!
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Aquarel 42 x 34

Soft pastel 45 x 45

