
 

 

 

 

  

  Nieuwsbrief Atelier Liseth Visser, mei 2016    

 

  

Hallo allemaal, 

met veel plezier breng ik je op de hoogte van de Kunst & Kastelen Expositie waar 

ik in het weekend van 4 en 5 juni aan deelneem. Deze vindt plaats op het 

Landgoed Gronsveld te Gronsveld nabij Maastricht. 

In de prachtige glooiende kasteeltuin bloeit de jasmijn volop en de 30 

beeldenkunstenaars vertellen je graag over hun werken. Ik ben zelf -samen met 

een 10-tal recente werken- op zaterdag en zondag van 12:00 tot 18:00 uur 

aanwezig en verwelkom je met veel plezier in de ruïne, direct links bij 

binnenkomst. De dixielandband speelt elke dag en onder het genot van koffie thee, 

vlaai en een wijntje is het er goed toeven. We hopen natuurlijk op een mooi 

weertje; droog niet te warm, niet te koud…. Je weet wel het liefst gewoon perfect 

  

http://www.elisabethv.nl/


;0)  (Rijksweg 68, Zie voor meer info de link onderaan deze nieuwsbrief).  

Momenteel leg ik de laatste hand aan het werk Four O'Clock dat ook in Gronsveld 

te zien zal zijn. Drie andere werken zijn definitief gereed en introduceer ik graag 

bij deze; Deep Purple, een tweede (b)engeltje, Honey Bee een klein werkje en 

Ancient Beauty een tweede klein portretje waar ik voor het eerst gewerkt heb met 

bladgoud. Een nieuwe techniek voor mij, da’s altijd even wennen, maar met een 

interessant resultaat. Deze zomer staan 2 hele grote werken gepland. En een 

opdracht. Op de heel hete dagen is het in mijn atelier 'helaas' niet te 'houwe…' 

Dan neem ik noodgedwongen een 'ik zit in de tuin en lees een goed boek 

snipperdag'.... Komt allemaal goed! 

Oh, eind april werd ik overigens geheel onverwacht maar blij verrast door een 

interviewaanvraag van Adrian Peel een journalist werkzaam in de UK die onder 

andere schrijft voor het Canadese 'blad' Digital Journal.  

Na ingestemd te hebben stuurde hij me een groot aantal vragen die verder gingen 

dan de gebruikelijke/ voor de hand liggende. Ik heb ze met veel plezier overdacht 

en beantwoord en ben heel gelukkig met het artikel; 'Dutch painter Liseth Visser, 

on what motivates and inspires her'. Als je zin en 5 minuutjes tijd hebt om e.e.a. 

te lezen/bekijken klik dan op deze link; http://www.digitaljournal.com/a-and-

e/arts/dutch-painter-liseth-visser-on-what-motivates-and-inspires-

her/article/464237 

Dat was het weer voor nu, heel graag tot in Gronsveld in het atelier of somewhere 

else... Geniet van de lente! 

Met veel dank voor je belangstelling. Vriendelijke Groet, Liseth Visser, 

elisabethv.nl. 
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Deep Purple 
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  Publicaties    Exposities  

  

  

DIGITAL JOURNAL (English) 

In April 2016, Adrian Peel an international journalist 

based in the UK send me an interview request. I’m 

very happy with the outcome and hope... 

 

 
 

Kunst en Kastelen 

in Gronsveld 

 

   

 
Je hebt dit bericht ontvangen, omdat dit jouw emailadres is aangemeld op mijn nieuwsbrief. 

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kan je uitschrijven. 
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