
Nieuwsbrief NaNAU 
 

Sinds in 2011 de NaNAU van start ging is er veel 
gebeurd. Het kunstenaarschap van de 
deelnemers heeft zich sterk ontwikkeld.  
 
Een kant van de NaNAU is de intensieve 
inhoudelijke feedback door de begeleiders. De 
begeleiders zijn docenten van de NAU en, 
wanneer daar aanleiding voor is, ook 
gastdocenten van buiten. De 6 atelierbezoeken 
zijn geen schoolse beoordelingen, maar meer 
atelierbezoeken door een collega-kunstenaar. 
Dat betekent niet dat de gesprekken vrijblijvend 
zijn. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze 
bereid zijn hun uitgangspunten en werkwijze ter 
discussie te stellen. Veel deelnemers hebben 
daardoor hun werk enorm ontwikkeld.  
 

De andere kant van de NaNAU is de uitdaging 
voor de deelnemers om zelf het initiatief te nemen 
om een groepstentoonstelling te organiseren. 
Twee of drie deelnemers van de NaNAU werden 
aan elkaar gekoppeld en benaderden 
tentoonstellingsplekken en andere kunstenaars. 
Voor veel kunstenaars die afgestudeerd zijn aan 
een kunstacademie is het namelijk een probleem 
om een eerste tentoonstelling te krijgen. Het 
contact leggen met tentoonstellingsplekken en 
andere kunstenaars bleek soms moeizaam, maar 
soms ook verrassend makkelijk. 
 

In de 3 gemeenschappelijke bijeenkomsten met 
alle NaNAU deelnemers wisselt men ervaringen 
uit en geven de docenten tips en commentaar. Er 
is veel bereikt: alle deelnemers van de NaNau 
jaargangen 2011/2012, 2012/13 en 2013/14 
hebben hun werk inmiddels geëxposeerd en de 
eerste vervolgtentoonstellingen dienen zich al 
aan. De deelnemers durven zich te laten zien. De 
bal is gaan rollen! Hierbij een verslag in woord en 
beeld van de Nanau 2013/2014 en al nieuws over 
het lopende traject 2014/2015 
 

 
solotentoonstelling van NaNau deelnemer Jitske Rinsma in 
Leeuwarden in April 2015 
 

 
 
 
 
 

NaNAU 2014 - 2015 
 

Jettie Dooper en Anne Dubber 
 

Jettie en Anne (2013 -2014) zijn een voor de hand 
liggend koppel. Ze hadden beiden waardering voor 
de schilderkunstige kwaliteit van elkaars werk. 
Jettie schildert sobere niet al te grote werken 
waarin vaak nog figuratieve elementen herkenbaar 
zijn.  
 

 
Werk van Jettie Dooper 
 

Anne's schilderijen zijn landschappelijk. Licht en 
kleur zijn voor haar belangrijk, maar haar 
schilderijen zijn geen afbeeldingen van een 
landschap, ze zijn eerder abstract. Jettie's werk 
ontwikkelde zich in een minimalere richting. De 
figuratie werd minder herkenbaar, haar werk 
werd steeds geconcentreerder. Jettie kreeg ook 
atelierbezoek van Rinke Nijburg en Mariës 
Hendriks, 2 gasten van buiten de NaNau. Ook 
Anne Dubber maakte gedurende het NaNau 
traject mooie sobere schilderijen. Zij kreeg als 
gastbegeleider de Belgische schilder Fik van 
Gestel op haar atelier. 
 

 
Werk van Anne Dubber 
 

Samen exposeerden zijn in 2014 in de Nieuwe 
Gang, bij Nijmegen. Zij nodigden kunstenaars 
Frank ter Beek en Jelke Reems uit om met hen 
deel te nemen aan hun expositie.  



 
 

 
Overzicht expositie de Nieuwe Gang, Nijmegen 
 

Magda Snijders en Heleen Wilke 
 

Magda Snijders en Heleen Wilke (2013-2014) 
werkten samen toe naar een tentoonstelling in 
de mooie ruimte van de oude Synagoge in 
Druten. Zij nodigden Carolien Oostveen uit. Haar 
werk hadden ze gezien bij 
eindexamententoonstelling van Kunstacademie 
Artez in Arnhem. 
 

 
Overzicht tentoonstelling synagoge in Druten 
 

Heleen legde zich steeds meer toe op portretten, 
waarbij de lijnen en de tekening in haar werken 
belangrijker werden.  

 
Heleen Wilke 
 

Werk van Magda Snijders 
 

Magda maakt al langere tijd keramiek. Onder 
invloed van de NaNau ging zij in haar werk meer 
verschillende materialen combineren  tot nieuwe 
spannende beelden. 
 

Truus Waaijers en Marion van Delst 
 

De samenwerking van Marion van Delst en 
Truus Waaijers (2013 – 2014) kon door 
gezondheidsredenen van Truus niet doorgaan. 
Marion heeft wel 6 atelierbezoeken gehad en zij 
gaat mogelijk samenwerken met Jettie Dooper. 
Marion werkt aan haar fototentoonstelling ‘een 
flinterdunne reflectie’ en nam deel aan 
tentoonstellingen in Kopenhagen, Londen, 
Apeldoorn en Minden (D). 
 

 
Marion van Delst 
 

Truus Waaijers is gestart in 2013, maar heeft 
wegens  gezondheidsredenen de NaNau 
gespreid over twee jaar.  
De ontwikkeling is haar werk is enorm en 
spannend. Haar sculpturen deden eerst nog 
denken aan grillige fantasiedieren, maar hebben 
zich nu ontwikkeld tot kleurige abstracte 
sculpturen met verassende figuratieve 
elementen er in. 



 
Werk van Truus Waaijers 
 

Truus Waaijers, Bert René Brinkman 
en Annette van de Vegte 
 

In het jaar 2014-2015 werken Truus Waaijers, 
Annette van de Vegte en Bert-René Brinkman 
samen aan een tentoonstelling. Zij gaan een 
tentoonstelling organiseren in Dalfsen en hebben 
contact met een expositieruimte in Utrecht.  
Bert-René Brinkman legt zich toe op een 
zakelijke en registrerende benadering van de 
fotografie, wat zeker niet betekent dat zo’n 
houding geen poëtische beelden kan opleveren. 
Bert-René gaat ook een project doen in 
samenwerking met KIK in Kolderveen, waarvoor 
hij diverse andere kunstenaars gaat uitnodigen 
om werk te maken over het landschap.  
 

 
Foto’s van Bert-Rene Brinkman uit zijn serie over 
verpleegtehuizen. 

Lieneke de Redelijkheid, Alexandra 
Brand en Hugo Galama  
 

Lieneke de Redelijkheid, Alexandra Brand en 
Hugo Galama (NaNau 2015) hebben contacten 
met de WG-exporuimte in Amsterdam. In 
aanloop naar deze tentoonstelling doet Lieneke 
al mee aan een groepstentoonstelling in deze 
ruimte. 
 

 
Schets van Lieneke de Redelijkheid 
 

 
Opstelling in het atelier van Alexandra Brand 
 

Jacqueline Muitjens en Henriëtte 
Coppes 
 

Ook NaNau- deelnemer Jacqueline Muitjens 
(NaNau 2014-2015 ), die dit jaar samenwerkt 
met Henriëtte Coppes is geselecteerd voor de 
ZOMEREXO 2015 in het gemeentemuseum Den 
Haag, net zoals Jettie Dooper (NaNau 2014).  
 

 
Werk van Jacqueline Muitjens 
 
Henriëtte heeft een goede stap gemaakt door 
veel te ‘spelen’ met verschillende materialen. 
Haar kleurgebruik is uitbundiger geworden, wat 



het werk ten goede komt. Ook Jacqueline heeft 
zich verrassend ontwikkeld. 
Henriëtte en Jacqueline hebben Inette van Wijck 
uitgenodigd voor hun tentoonstelling. 
 

 
Werk van Henriëtte Coppes 
 

Verder: 
 

NaNau-deelnemer Jitske Rinsma uit de jaargang 
2012-2013 had een prachtige solotentoonstelling 
van haar tekeningen, van dieren en insecten in 
de Blokhuispoort in Leeuwarden. Een van haar 
werken is geselecteerd voor de zomerexpo in 
het gemeentemuseum in Den Haag. 
 

 
Werk van Jitske Rinsma 
 

Heleen Wilke ( 2013 -2014) gaat exposeren in 
Galerie Driebergen en is begonnen met het 
maken van tekeningen op de Ipad, met 
verrassende resultaten. 

 
Ipad tekening van Heleen Wilke 
 

Anne Dubber (2013 – 2014) had een mooie 
solotentoonstelling in ARTE FALCO in 
Antwerpen.  
 

 
werk van Anne Dubber 
 

Hannie van Dalen ( NaNau 2012-2013 ) had een 
prachtige eigen ruimte in de bijzondere 
tentoonstelling “ Piep, zei de muis in het 
voorhuis” in Nijmegen.  
 

 
Werk van Hannie van Dalen 


