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Beste kunstliefhebber,  
 
 Nu, bijna een jaar na mijn vorige nieuwsbrief neem ik maar eens tijd voor een volgende.  
Meer en meer gebruik ik sociale media om noemenswaardigheden aangaande mijn schilderbezigheden 
wereldkundig te maken. Erg effectief en bovendien levert dat vaak wereldwijde leuke reacties op en 
uitwisselingen van informatie over en weer tussen collega’s, galeries en andere kunstgeïnteresseerden.  
Anderzijds vergt dat niet alleen veel tijd maar ontstaat ook een beetje de idee dat daarmee voor alle 
geïnteresseerden alles gezegd zou zijn, en een nieuwsbrief overbodig is.  
Toch blijkt zeker de behoefte te bestaan om in een nieuwsbrief e.e.a. op een rij te zien zodat dat rustig kan 
worden nagelezen. Onderstaand een poging daartoe en ik hoop u er een plezier mee te doen. 
 
Naast een aantal nieuwe schilderijen die ik u kan tonen heb ik het genoegen u te informeren over een aantal 
plezierige gebeurtenissen die mij ten deel zijn gevallen. Zoals u van mij gewend bent zijn de onderwerpen in 
mijn nieuwe schilderijen van uiteenlopende aard. U ziet een voor mijn doen tamelijk groot schilderij; “Moorse 

waterkelder”, waar de mooie structuur in de muren en gewelven en de weerspiegeling daarvan in het water 
voor mij de uitdaging vormden. Verder een klassiek “Stilleven met Cloisonné vaas”, een bloemstilleven met “Rode 

rozen” en enkele kleinere werkjes. Meest bijzondere hierbij is de beschildering van een aardewerken bordje, 
waarover later meer.   
 
Als bijzondere gebeurtenissen mag ik u o.a. noemen: 
 
- Het feit dat ik ergens op een ochtend in oktober vorig jaar in een e-mail de vraag kreeg of ik diezelfde dag 
om 12.00 uur wilde meewerken aan tv-opnamen over het item zonnebloemen van van Gogh, in tv-programma 
“Een Vandaag”. Klik hier om deze uitzending te bekijken. 
- Het in augustus bij mij thuis door Marcel Kras afgenomen en eind vorig jaar gepubliceerd interview voor het 
blad “Culinair Creatief Magazine VACAZA”. Klik hier voor het interview. 
- Mijn schilderij “Stilleven met vaas uit Indusvalley” werd een van de dertien finalisten en eindigde als vijfde in 
de landelijke verkiezing van “Schilderij van het jaar”. Klik hier voor het artikel met meer informatie. 
- In de zomer werd ik als een van de 65 Hollandse en 20 Russische kunstenaars gevraagd om een bijdrage te 
leveren aan een expositie in St. Petersburg. Het daartoe door mij beschilderde bordje werd eind november bij 
mij thuis opgehaald en hangt nu in de expositie in St. Petersburg. Klik hier voor een artikel met meer 
informatie en links.   
- Mijn eerder gemaakte schilderij van Beatrix in het kader van “Beatrix 75 jaar” is verworven door het Tilburgse 
Beatrix college, als blijvend aandenken van de opening van het vierde leshuis van dit college. 
- Ook waren er een aanzienlijk aantal exposities en deelnames waarvan AFSH (Autotron Rosmalen), New 
Place Art Gallery (Den Bosch) en Gallery France (Beynac) de meest opzienbarende waren. Ook op de 
expositie met drie collega-kunstenaars in Het Oude Kerkje in Middelbeers viel vanwege de vele persoonlijke 
contacten het meest te genieten.   
- Er is een aanvang gemaakt met de vervaardiging van een persoonlijk presentatieboek met informatie over 
mijn persoon en foto’s van mijn werk. Het boek zal naar verwachting begin mei gereed komen en vanaf dan te 
koop worden aangeboden. 
- Aankomende exposities staan vermeld op de laatste pagina van deze nieuwsbrief en daarvoor bent u 
uiteraard van harte uitgenodigd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Teunissen 
 

 
 

 

   Jan Teunissen Klassiek realistisch kunstschilder 

          

Nieuwsbrief                                               Uitgave: febr. 2014 

Deze nieuwsbrief wordt periodiek per e-mail verzonden aan abonnees en staat ook op website Jan Teunissen  
 

 
 

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47453/van_gogh_wel_heel_veel_zonnebloemen_in_een_vaas?autoplay=1
http://www.jteunissen.com/Publicaties/Vacaza%20Editie_JT.pdf
http://www.bestbekeken.nl/nominatie-verkiezing-schilderij-van-het-jaar
http://www.bestbekeken.nl/schilder-eitje-voor-goede-doel-in-expositie-st-petersburg
http://www.janteunissen.com/
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Nieuw werk (klik op de foto voor een vergroting)   

   

 

                                       
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                
 
 

                                           
 
 
 
 
 

                                                                                         

Stilleven met Cloisonné 

vaas (55 x 45 cm) 
Moorse waterkelder (Alcazaba de 

Málaga) (80 x 60 cm) 

 

Rode rozen (40 x 50 cm) 
 

Bramentak 
(15 x 30 cm) 

 

Appel 
(20 x 20 cm) 

 

Druiventrosje 
  (13 x 18 cm) 

 

Stilleven met appeltak 
en fles (30 x 40 cm) 

 

Fuchsia’s  
(36 x 30 cm) 

 

Uitsmijter 
(diameter 

bordje 20 cm) 
 

Stilleven met gemberpot 
en mandarijn 
 (24 x 30 cm) 

 

http://www.jteunissen.com/images/large/417.jpg
http://www.jteunissen.com/images/large/414.jpg
http://www.jteunissen.com/images/large/412.jpg
http://www.jteunissen.com/images/small/421.jpg
http://www.jteunissen.com/images/small/418.jpg
http://www.jteunissen.com/images/small/420.jpg
http://www.jteunissen.com/images/large/423.jpg
http://www.jteunissen.com/images/small/415.jpg
http://www.jteunissen.com/images/large/413.jpg
http://www.jteunissen.com/images/large/409.jpg


 3  

 
Overig (Klik op de banner voor meer informatie) 

  

- Via onderstaande media kunt u Jan Teunissen volgen voor laatste nieuwtjes over zijn schilderactiviteiten. 

 

           

-  Lid van KUBRA (KUnstenaars BRAbant) 

 

- Enkele van de schilderijen van Jan Teunissen zijn via onderstaande links op ware grootte verkrijgbaar in 
hoogwaardige  afdruk op Hahnemülhe-papier of canvas. Voor informatie een e-mail naar Jan Teunissen 

          

- Sinds kort is het mogelijk om tegen betaling digitale kunstkaarten met werken van Jan Teunissen te 

versturen via. 

 

     

    Exposities / Deelnames 
 
   (Klik hier voor uitgebreide informatie over alle exposities) 
  

-   2 febr. t/m 10 mrt      “Comestibles”. Sheremetev palace    St. Petersburg Rusland 

- 19 jan.  t/m 23 febr.     “Finalistenexpositie Schilderij van het jaar (Ned.)".  

    Museum Jan van der Togt                                     Amstelveen 

- 31 jan.  t/m 28 febr.         “Groepsexpositie” Artgallery Hotel Pulitzer   Amsterdam 

- 10 jan.  t/m 28 febr.       "Masters of Realistic Stillife" New Place Art Gallery  Den Bosch 

- 20 febr. t/m 23 febr.          “Art Innsbruck 2014”                                                  Innsbruck  Oostenrijk 

- 27 febr. t/m 14 april          “Finalistenexpositie Schilderij van het jaar (België) "  

    Kunstforum Würth      Turnhout 

-  6  april  t/m 13 april      “Art Fair s’Hertogenbosch (AFSH)    Rosmalen 

- 19 april  t/m 27 april      “Aviskar” India Gallery Gold    Calcutta India 

-   3 mei   t/m 4  mei      “Kunstroute Best” 

-  21 juni  t/m 6 sept.      “Stillevens 2014” Galerie Staphorsius   Westzaan 
 

- Doorlopend      Ton Piepers Art & Gallery    Weert 

    Galerie Montulet      Gouda  

    Galerie France      Beynac Frankrijk  

    Bastins & van Tuyl Antiquairs    Oss  

    Galerie Borchgreve       Eindhoven  

 

 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen stuurt u dan een e-mail met de vermelding “Stop nieuwsbrief”.  

mailto:jan@jteunissen.com
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/jcgteunissen
http://www.linkedin.com/profile/view?id=57682278&trk=tab_pro
http://www.stichtingkubra.nl/
http://www.giclee.nl/
http://www.re-art.com/
http://cardgreet.com/nl/
http://www.janteunissen.com/exposities.html#.UvqBtmJ5OSo
mailto:jan@jteunissen.com

