
Marcel Warmenhoven

Paul van Roosmalen

Guido Geelen

Rijkers & Blonk

Nathalie v/d Straten-Folkersma

Esmee Seebregts

Gemmy Woud-Binnendijk

Nepomukkapel
Veerstraat 51 

Boxmeer

St. Janstoren
Grotestraat 63

Sambeek

St. Janstoren
Grotestraat 63

Sambeek

Mariakapel
Kapelstraat 1

Holthees

Het Kloosterhuis
Grotestraat 69

Sambeek

Koningskerkje
Spoorstraat 17

Vierlingsbeek

Anthonius- en Nicolaaskapel
Groeningsestraat 19

Groeningen

beelden

geluidswerk

installaties, mixed media & beelden

mixed media en installaties

digital art & 3d prints

kleur ervaring en installatie

fotografie

„De vormen zitten al in het hout,
ik moet ze er alleen nog uit krijgen.“

„Ik hou het meest van puur geluid.
Niet samengesteld maar een geluid op zichzelf.“

„Ik wil niet dat mensen mijn verhaal reproduceren;
ze moeten hun eigen verhaal maken.“

„Er ontstaat een woestenij 
van verdorde en verrotte dingen.“

„Als ik iets probeer te maken, speel ik dan voor God?“

„Ik probeer kleur te doorgronden.“

„Juist imperfecties maken het menselijk gelaat 
zo interessant.“
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Programma

Opening

Een 
veelheid 
van 
Vormen
Omwille van het Corona-virus 
is Kunst van het Geloven 
genoodzaakt van het normale 
programma af te wijken. 
Afhankelijk van de maat- 
regelen kan het programma 
nog worden aangepast of 
uitgebreid. Houd hierom de 
publicaties op facebook en op 
de website goed in de gaten.

is een kunstproject in kerken 
en kapellen in de gemeente 
Boxmeer met als thema:
„Een veelheid van Vormen“ 
waarbij hedendaagse kunste- 
naars worden uitgedaagd, op 
basis van dit thema, ruimte en 
kunst samen te laten gaan.

www.facebook.com/kunstvanhetgeloven
www.kunstvanhetgeloven.nl

In het logo van Kunst van het Geloven is een 
detail verwerkt van een werk van Mathieu Klomp.

Met goed weer zal de opening 
op zaterdag 29 augustus om 
10.30 door burgemeester K.van 
Soest  plaatsvinden op het 
grasveld voor de Mariakapel in 
Holthees,

29 en 30 augustus 
5 en 6 september 
12 en 13 september
Alle dagen van:
11.00 - 17.00 uur
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