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JUBILEUM-EXPOSITIE 10 JAAR ATELIERS OP DREEF 2014 
 
 
Om ons jubileum te vieren, nodigen we natuurlijk ook weer gastkunstenaars uit om te 
komen exposeren. Dat is de traditie. Deze keer slaan we onze vleugels verder uit.  
 
Het thema van deze jubileum-expositie is: UTRECHT MEETS AMSTERDAM 
 
Bij een jubileum hoort een cadeau. Om onszelf te trakteren wordt de expositie 
samengesteld door gastcurator José Jonkergouw www.jonkergouwkunstwerk.nl. Zij zorgt 
voor de combinaties van ons met een gastkunstenaar die werkzaam is in Amsterdam. We 
krijgen als het ware een ‘blind date’ en zijn erg benieuwd naar het kruisbestuivings-effect 
van het werk van onze gasten met dat van onszelf.   
 
Wie zijn ‘Op Dreef’ - Sinds 2003 is Stichting OP DREEF gevestigd op Californiëdreef 39, 
3565 BK Utrecht. OP DREEF bestaat uit 5 professionele kunstenaars/vormgevers, werkend 
in verschillende disciplines. Ook dit keer hebben we gastcollega’s uitgenodigd, zodat het 
werk van 10 kunstenaars/vormgevers te bewonderen en te kopen is.  
 
Openingstijden 
Vrijdag 16 mei  16.00 - 21.00 uur 
    18.00 - opening door gastcurator José Jonkergouw  
Zaterdag 17 mei  11.00 - 17.00 uur 
Zondag 18 mei   11.00 - 17.00 uur 
 
 
Deelnemende kunstenaars van Op Dreef 
 

ALY GRELLING        schilderijen/grafiek/sieraden 
www.alygrelling.nl  
 

ANNEKE SCHOLLAARDT   beelden in metaal/gedenkbeelden/sieraden/maatwerk in staal 
www.schollaardt.nl   
 

ERICA VAN SEETERS        reliëfs en tekeningen in steen/grafiek/penningen 
www.ericavanseeters.nl  
 

MONIQUE POLMAN         keramiek 
www.moniquepolmankeramiek.nl  
 

HANS RADEMAKER           meubels in hout en staal/uitvaartartikelen/grafmonumenten 
www.hansrademaker.nl / www.ibisproduct.nl  
 
   

Deelnemende gastkunstenaars 
 

ARTHUR MEIJER         keramiek 
www.arthurmeijer.nl  
 

YVON TROSSÈL         geblazen glas 
www.occhi.nl  
 

MARSHA METSELAAR        keramiek/gemengde technieken 
www.marshametselaar.nl 
 

MARJAN SMIT           glasobjecten/grafiek 
www.marjansmit.nl 
 

MARIJKE VIJFHUIZEN        mixed media/grafiek 
www.marijkevijfhuizen.nl 
 



Er wordt natuurlijk voor eten en drinken gezorgd, maar extra is: 
 
Muziek zaterdag 17 mei vanaf 17.00: OH THUNDER - Explosief en breekbaar is de 

klank van ‘Oh Thunder’, waarin harp en zang van Rosalie Wammes 
opgestuwd wordt door lange tromboneklanken van Oliver Emmitt - 
www.soundcloud.com/ohthunder 

 
 
Eten zaterdag 17 mei vanaf 18.30: Driegangenmenu - door Relinde de 

Roovere & Monique Polman.  
Reserveren (noodzakelijk) vóór 12 mei via e-mail of telefonisch: 
moniquepolman.keramiek@hetnet.nl / 030 2734824 / 06 3058 73 71 
kosten: € 24,50 p.p. op rek.nr. NL78 INGB 0005 775451 t.n.v. Monique 
Polman, te Utrecht, o.v.v. diner 2014 (dieet graag melden; prijs excl. drank)  

 
 
Deze Open Dagen bieden de gelegenheid om kunst te kijken en te kopen. De kunstenaars 
zullen aanwezig zijn. Entree is gratis en er is voldoende en gratis parkeergelegenheid.  
 
Iedereen is van harte welkom om met ons ons 10-jarig jubileum te vieren! 
 
ATELIERS OP DREEF 
Californiëdreef 39 
3565 BK Utrecht 
www.ateliersopdreef.nl  


