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Aan onderstaande geschiedenis zult u ook merken dat ik pas sinds kort naar de buitenwereld
treed met mijn creaties.

1994 - Eerste ervaring met Klei
1994 -1996 Start Keramiek in vrijetijdsatelier “ Sueva “ in Zwevegem
2004 - tot nu... Keramiek “ Sueva ” nieuwe start
2006 - Juli - Racu bakken “ Sueva “
2006 - 16-09-2006 Vichte in de Oude Kerk “ tentoonstelling “ project “melaatsen in Ethiopië”
2006 - 28-10-2006 - cursus kleur in keramiek met Netty Janssens (Tilburg)
2006 - Oktober - Opendeurdagen bij vrijetijdsatelier “ Sueva ”
2007 - Juni tentoonstelling - Colpaert Gallery - gent - “kleur in keramiek”
2007 - 21, 22 September - Afgieten van het menselijk hoofd -Docent : Jean Paul Pollet
2007 - 21 en 22 September 2007 - ISCAT - cursus silicone mallen van hoofd
2007 - 19,20 en 21 oktober 2007 - Buren bij kunstenaars ( opendeur bij mij thuis )
...
2008 - Ingeschreven voor de Canvascollectie - goedgekeurd voor de preselecties, maar dat
was het dan.
2008 - 16 tot 30 September - Tentoonstelling : in het Pand 269 Waregem.
2008 - 17,18 en 19 oktober 2008 - Buren bij kunstenaars ( opendeur bij mij thuis )
2008 - tentoonstelling bij Sueva in Zwevegem, 8 en 9 november en 15 en 16 november 2008
...
2009 - 28 maart - opendeuren OC de brug - zwevegem ( tentoonstelling met leden aan het
werk) link
2009 - 16,17 en 18 oktober 2009 - buren bij kunstenaars 2009
....
2010 - Canvascollectie 2010 - meegedaan aan de preselecties, volgend jaar meer geluk. htt
p://canvascollectie.canvas.be/
2010 - Kunst doet smullen van 22 april tot 3 mei 2010 link
2010 - Gebeten door kunst met bart peeters http://www.festivalvandeamateurkunsten.be/
>
foto

Toekomst :
2010 - KAN NIET MEEDOEN DOOR OMSTANDIGHEDEN .. wééééé ...
Buren bij kunstenaars 2010 wordt georganiseerd op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17
oktober 2010 link
I'l Be Back......
2010 - Tentoonstelling Sueva - 6 en 7 november 2010 >>>> www.sueva.be
2010 - Tentoonstelling Sueva - 13 en 14 november 2010 >>>> www.sueva.be
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