
Jose Ras 
Mijn schilderijen zijn uit hout en linnen opgebouwd 
met reliëf. Daarna geef ik de huid structuur en kleur. 
De inspiratie voor de vormgeving komt meestal uit 
de natuur, waarin ik oervormen kan ontdekken. Kleur 
en licht spelen een belangrijke rol en ik kom daarbij 
tot een bepaalde abstractie.

Nicolien Fiere   
Met eerder vertelde verhalen en afbeeldingen uit 
oude boeken en tijdschriften, creëer ik paper arts. 
De paper arts worden opgebouwd uit verschillende 
lagen en soorten papier.  Een metafoor voor het 
karakter van mensen, dat ook uit meerdere lagen 
bestaat. Gelimiteerde uitgave in fine art prints.

Cor Blok
Hoeksche Waarde, met een twist.. De lijnen van het 
land, en de invloed van de mens in het gebied. De 
uitzichten van nu en een twist naar het verleden. 
Alles komt aan bod. Naast de fysieke aanwezigheid 
van beelden zal ik u ook digitaal het een en ander 
bieden.

Ralph van Meijgaard
Ralph heeft in de academie in Rotterdam in 
1982 afgerond, zijn werk kenmerkt zich door het 
 abstraheren van de werkelijkheid, waardoor een 
nieuwe werkelijkheid ontstaat. Ralph heeft o.a. 
gewerkt voor de academie in Rotterdam en in 
 Suriname. Nu geeft hij o.a. les voor de SKVR. 

Marianne Blok
Mijn passie is schilderen met acryl - en olieverf in 
krachtige en volle kleuren. Ik ben een realistische 
portretschilder maar schilder ook abstracten.
Mens en dier schilder ik in opdracht maar mijn 
nieuwste serie portretten zijn geschilderd met 
het doel bij verkoop de stichting Orange Babies te 
steunen.

Bart van Lieshout 
Mijn werk gaat over waarneming en hoe wij ons 
 verhouden tot onze omgeving. Ik onderzoek de 
mens binnenste buiten. en daarbij neem ik atijd 
mezelf als uitgangspunt.  Onze reacties vormen voor 
mij de inhoud van mijn werk. Daarbij zoek ik altijd 
de dialoog op, in het ene geval met mensen en het 
andere geval met de natuur. Mijn werk vertaalt zich 
in straattheater,  performances en tekeningen.

Herman Lamers
Stilstand en beweging, verandering en  vervreemding 
zijn belangrijke uitgangspunten in het werk van 
Herman Lamers. Hij maakt permanente beelden 
voor gebouwen en openbare ruimtes, zoals pleinen, 
scholen, vliegvelden en rotondes.

Wim Bauer
Mijn naam is Wim Bauer, dichter - beeldend 
 kunstenaar (ex dichter van de Hoeksche Waard). Na 
de gedichtenbundels ‘De tuin van toen’ en ‘Honderd 
meter zon’ schrijf ik aan mijn derde bundel. Naast 
het voordragen van gedichten ben ik op een prettige 
zoektocht naar manieren om poëzie en beeldende 
kunst te laten samensmelten.

Poëzie en muziek: o.a. met Levi Weemoedt en Eus
Het festival wordt op vrijdagavond 12 juli afgesloten met de traditio-
nele avond vol poëzie, muziek en witte wijn: De Avond van de Poëzie. 
Naast  diverse jonge dichters en muzikanten zullen ook Levi Weemoedt 
en  schrijver Ozcan Akyol (Eus) te horen zijn. Eus zal Levi uitdagen om de 
 achtergrond van zijn gedichten toe te lichten met een mooi verhaal.
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Jos Gielen
Beeldend kunstenaar Jos Gielen creëert  bijzondere 
werken waarin ‘de mens’ duidelijk naar voren 
komt. Zijn ontwerpen worden gekenmerkt door 
het uitbeelden van gestileerde mensengroepen 
die in een bijna architectonisch verband worden 
 samengebracht. Jos vervaardigt niet alleen kleurrijke 
schilderijen en bronzen beelden maar ook (tuin)
objecten. 

Dirk van Lieshout
Beeldend kunstenaar uit Rotterdam. Opleiding 
gehad aan de academie in Den Bosch en De 
 Ateliers in  Amsterdam. Internationaal georiënteerd, 
heeft  gewerkt in onder andere Berlijn, Istanbul en 
Moengo. Op het BramRozafestival varen zijn boten 
(analoog aan de foto hiernaast).

Christine Saalfeld
Mijn werk bevat vragen over humanisme, filosofie 
en kunst in de openbare ruimte. Ik richt me op het 
onderzoeken en uitbreiden van het concept van de 
sociale ruimte en de verantwoordelijkheid van de 
kunstenaar ten opzichte van de openbare ruimte.

Aris Roskam
Sinds de zeventiger jaren bezig met twee- en 
 driedimensionale kunsten. Al het gemaakte is 
 realistisch uitgevoerd en onderwerpen/ handelingen 
in de voorstellingen zijn enigszins absurd van 
karakter.

Eelse Bies 
Cultuurbemiddelaar, initiatiefnemer en voorzitter 
Stichting Dok-C, Hoekschewaards Platform voor kunst 
en cultuur. Eigenaar huiskamer Galerie De Opkamer 
te Maasdam. Beeldhouwer.

Hanneke Piederiet en Gerard Bogaerds
Hanneke Piederiet en Gerard Bogaerds zijn 
 regelmatig als duo aan het werk. Ze  verschillen 
 echter zoveel van elkaar, dat de opmerking 
 ‘tegenpolen trekken elkaar aan’ op hen van 
 toepassing is. Werken ze samen in de firma, dan 
 vullen ze elkaar wat betreft de technische kennis  
zeker aan en versterken ze elkaar in het idee.

Ton Erwich
Sinds 1996 ben ik als professionele  pottenbakker 
 actief, neem deel aan exposities en verzorg 
 cursussen en workshops. Ook dit jaar heb ik me weer 
laten verleiden een labyrint uit te zetten op het Gors.
Op de UITmarkt ben ik met een kraam aanwezig met 
schalen, torussen, kommen, en potten.

Bert Gort
In de uitvoering van de beelden die ik maak is het 
zoeken naar eenvoud, die spanning laat zien of 
oproept en uitnodigt tot nader onderzoek. 
De tweedeling, herhaling en de spiegelingen, bieden 
de mogelijkheid de hoofdvorm los te laten en een 
andere spanning te weeg te brengen. 

HW UITmarkt ‘19
Op zaterdag 6 juli opent het kunst- en cultuurfestival Bram Roza met 
de tweede Hoekschewaardse UITmarkt. Verenigingen,  kunstenaars en 
 muzikanten presenteren zich door middel van bijzondere  optredens 
en presentaties op het toneel van ’t Hoge Huis of in gezellige 
 marktkraampjes.

Literatuur woensdagmiddag:  
Jan Terlouw met dochter Sanne 
Schrijver en oud-politicus Jan 
Terlouw en zijn dochter Sanne 
vertellen over hun samenwerking 
op schrijvers gebied en natuurlijk 
over hun laatste boek. Terlouw zal 
uitleggen hoe hij door de samen-
werking met zijn  dochter een 
geheel nieuwe  schrijverscarrière is 
gestart.

Literatuur woensdagavond:  
Govert Schilling
Govert Schilling is freelance 
 wetenschapsjournalist en publicist. 
Hij schrijft over sterrenkunde en 
 ruimteonderzoek voor kranten en 
tijdschriften in binnen- en  buitenland. 
Hij publiceerde tientallen boeken 
over uiteenlopende  sterrenkundige 
onderwerpen. Regelmatig geeft 
hij op radio en tv toelichting op 
 ontwikkelingen in de astronomie. 

Cameretten: de winnaars
Ook dit jaar komen de winnaars van Cameretten weer naar ’t Gors. Het 
zijn: Chris Verlaan, Waterkonijnen en Hassan el Rahaui. Nu zijn hun namen 
nog relatief onbekend maar over enkele jaren kunnen de bezoekers van 
het Bram Roza Festival zeggen dat zij bij de eerste optredens zijn geweest 
van de nieuwe generatie comedians.

Wim Pak  
‘Hoeksche waarden’ op het Gors. Laat uitzichten 
zien die naar binnen gericht zijn,  inzichten dus. De 
Hoeksche Waard kent een mooi  cultuurlandschap, de 
opgave is om dit op een goede manier te behouden 
en door te geven. Wim heeft in de jaren ’80 de 
Rotterdamse kunstacademie  doorlopen, en maakt 
momenteel ruimtelijk werk.
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