
Beste kunstgeïnteresseerde, 
 

"Wereldverzachter" 
Als gevoelig persoon* probeer ik met mijn vilten wandsculpturen de wereld voor mij en 
anderen linksom of rechtsom wat te verzachten. 
-Door de door mij gebruikte wol, die harde klanken in de kamer dempt,  
-Door, als je dat wilt, ervaringen die ik verbeeld in mijn werk, in stilte met je te delen,  
-Door je een weg te bieden naar betere oorden in de dieptewerking van sommige    
werken, 
-Door visueel samen met je actie te voeren tegen onrecht, 
-Je in mijn werk soms humor, vrolijkheid of zelfs euforie te bieden. 
-Door je ogen en geest te strelen met een mooi vormgegeven en afgewerkt 
wandsculptuur. 

 
* "Alles door me heen/ groot wandsculptuur nr.9" 

 
 
 
 

 
Zie verder… 
 



Terugblik 
 
Het afgelopen jaar was aan de ene kant teleurstellend omdat diverse exposities 
noodgedwongen werden verzet. Aan de andere kant had het voordelen omdat het me 
extra tijd gaf om andere dingen te doen zoals:  
 
-de cursus "het perspectief van de kunstenaar" in mijn eigen tempo te doen (die ging 
over veel, behalve over het technische aspect van het maken van kunst) Deze 
nieuwsbrief komt hieruit voort. 
-foto's te maken van diverse van mijn werken voor het tijdschrift DeFKa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zie verder ….. 

Solo-expositie in Twello 
Afgelopen corona-september had ik een 
expositie in Twello. Met al mijn werk, dus vilt 
en keramiek. Na meerdere dagen full-time 
inrichten waren niet alleen mijn man Leo en ik, 
maar ook de normale gebruikers van de ruimte, 
de kunstenaars van kunstkring Twello, 
opgetogen over het eindresultaat. En ondanks 
de corona waren er toch best aardig wat 
mensen op de heel fijne opening! Ook mooi om 
in de loop van de expo diverse stukken te 
hebben verkocht en nieuwe mensen te hebben 
ontmoet. 
Ik kijk er zeer naar uit om nu, na onze lange, 
donkere lockdown van de afgelopen maanden 
wederom op exposities aanwezig te zijn en je 
als bezoeker te zien en spreken!! 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

Vooruitblik  
met een klein slag om de arm wegens corona... maar dan zal het dan toch wel een keer lukken zou je 
denken.... 
 
-Er is kans dat ik ga deelnemen aan de kunstroute in Twello en omgeving op 5 en 6 
juni (mail me even vooraf als je het leuk lijkt om dit te bezoeken) 
 
-Van12 juni tot 26 juli hangt mijn viltwerk in Zeeland: dus ook tijdens Kunstschouw 
(12-20 juni), dat is Het grote, zomerse kunstfestijn aldaar in de regio waar de galerie 
waar ik hang deel van uitmaakt:  
Galerie Zeeuwart , Hogezoom 99, 4325CB Renesse. Tel.01114622279 of 0651661521 
 
-Veel van mijn viltwerk zal in de maanden september en oktober komen te hangen 
in Galerie Te kunst en te Keur,Dorpsstraat 220, 3925 KJ, Scherpenzeel. 

Tel.033-8795431 
 

 
 
Zie verder…… 

Nu te zien 
Momenteel zou je- zodra de coronamaatrdegelen het 
toelaten- mijn werk, helaas nog zonder mij, kunnen 
gaan bekijken in: 
 
-Aalsmeer, in het Flowerartmuseum tot eind 
mei. Daar doe ik met één werk mee aan de 
Special Arts- groepsexpo "Bloemendroom" 
 
-Daarnaast ben ik zeer trots en blij met de 
plaatsing van meerdere van mijn werken in 
het Magazine “DeFka” (het is eigenlijk meer 
een boek met zijn 178 bladzijden), met veel 
inspirerende collega- kunstenaars erin. 
 
 

Nu te zien 
Momenteel zou je- zodra de coronamaatrdegelen het 
toelaten- mijn werk, helaas nog zonder mij, kunnen 
gaan bekijken in: 
 
-Aalsmeer, in het Flowerartmuseum tot eind 
mei. Daar doe ik met één werk mee aan de 
Special Arts- groepsexpo "Bloemendroom" 
 
-Daarnaast ben ik zeer trots en blij met de 
plaatsing van meerdere van mijn werken in 
het Magazine “DeFka” (het is eigenlijk meer 
een boek met zijn 178 bladzijden), met veel 
inspirerende collega- kunstenaars erin. Zie 
foto hiernaast. 
 
 



 
 
Met hartelijke groet, 
 
Kitty Korver  
 
NB! Mocht je deze nieuwsbrief in de toekomst niet willen ontvangen mail me vooral met in de titel 
"afmelden nieuwsbrief s.v.p. 
 
 

 

Extra 
Dit werk genaamd "Droom" 
is onlangs verkocht aan een hartelijke 
vrouw uit Twello, die lezingen 
organiseert waarvan één met dit voor 
haar aansprekende thema. 
 


