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Swanica Ligtenberg 
Na 37 jaar komt de internationale kunstenares 
Swanica Ligtenberg terug naar Ouderkerk aan 
de Amstel en opent haar SwanCeramics Art 
Gallerie. Je vindt haar werk in musea en 
galleries in China, Japan en Amerika. Ze is 
bekend voor haar Kamakura-Rode  en 
Paardenhaar keramiek. De kreatie van haar 
keramische kunst is geïnspireerd door en 
verbonden met moeder aarde en kultuur. Haar 
warm-kleurige werken drukken elegantie en 
harmonie uit door een spel van vorm, 
abstracte ontwerpen, wisselwerking van lijn en 
vorm, en oppervlakte behandeling. 
 

Gaya Sanders 
Gaya studeert momenteel aan de Vrije 
Universiteit. In het verleden heeft ze 
meegedaan aan een project aan een 
Amerikaanse universiteit in het Mid-Westen 
van de VS. Hier heeft zij kennis gemaakt met 
nieuwe technieken door het volgen van vakken 
in Printmaking en Design. Haar huidige project 
omvat verschillende vormen van 
houtbewerking, voornamelijk pyrografie. In 
deze expositie toont zij van beide projecten de 
resultaten. 
 

Merel Hoogendijk 
Merel Hoogendijk heeft haar hele jeugd 
getekend en sinds enkele jaren schildert zij 
ook. Ze heeft schilderlessen bij Cas Waterman 
in Amsterdam. Momenteel ontwikkelt zij haar 
eigen stijl met kleurrijke anatomische 
pasteltekeningen en het schilderen van dieren 
in olieverf. In haar werk is zij op zoek naar rust 
en acceptatie. De gelaagdheid van haar 
techniek geeft haar werk een extra dimensie. 
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Wijnand 

Slokker 
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Guus Overkamp  
is een ondernemende persoon die op vele 
markten thuis is. Hij heeft, naast een eigen 
onderneming, een passie voor het verzamelen 
en handelen in Aboriginal Art. Sinds enkele 
jaren haalt hij ook veel plezier uit het zelf 
maken van grote en kleurrijke 3D doeken. Deze 
zijn duidelijk geïnspireerd op Aboriginal Art. Dit 
is de eerste keer dat Guus zijn originele en 
eigen werk op deze schaal aan publiek toont. 
 

Wijnand Slokker 
is al vroeg begonnen met tekenen. Rond 1980 
is hij zich meer gaan toeleggen op de 
aquareltechniek. Met de vluchtige, bijna 
transparante kleuren kan hij zeer goed de 
juiste sfeer weergeven. Hij probeert u te laten 
beleven, hoe mooi en divers onze mooie lucht- 
en landschappen zijn. Wijnand heeft dit jaar de 
Cultuurprijs van de gemeente Ouder-Amstel 
gewonnen. Dit werk is ook te zien op zijn 
expositie. 
 

Dolf Middelhoff 
Is in Amsterdam aan de Gerrit Rietveld 
Academie opgeleid. Naast grafische 
vormgeving als hoofdvak volgde hij lessen in 
fotografie, tekenen en schilderen. Dat laatste 
doet hij ook in de workshops van Roos 
Schuring, plein-air schilder. Hij werkt zowel 
buiten (klein) als in zijn Amstelveense atelier 
(groot). Hij toont werk in olieverf (groot en 
klein), naast tekeningen in inkt met gewassen 
aquarelpotlood. 
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