
Betovering in Metaal: 
Dubbel-expositie van 5 september tot 10 november 2010. 
 
- Peter Wortel met 20 monumentale reliëfs in zink en koper voor binnen en buiten,  
   waarbij hij “speelt” met perspectief en verkleuring van de huid van het metaal. 
- Museale Sieradententoonstelling “betovering” met ruim 60 betoverende sieraden van de  
   Nederlandse Ontwerp Wedstrijd van de Vereniging Goud- en Zilversmeden, die gewonnen 
   is door de Hengelose goudsmit Eva Theuerzeit, die in Almelo werkt. 
 
Opening: 
De opening van deze expositie vindt plaats op zondagmiddag 5 september tussen 13.00 en 
17.00 uur. 
Om 15.00 uur zal dit keer een dubbelgesprek gehouden worden door galeriehouder Marie-
Louise Kersbergen waarbij op de KUNSTzetel (ook van metaal en gemaakt door kunstenaar 
Nikki Severins), zowel Peter Wortel als Tineke Hessels, een van de genomineerden van deze 
wedstrijd, vragen zullen beantwoorden over hun inspiratie. 
 
 
Sieraden Nederlandse OntwerpWedstrijd reizen door naar Almelo  
Expositie Galerie Groeneveld - 5 september t/m 10 november 2010 
 
Vanaf zondag 5 september is het zover, dan zullen de ruim 60 betoverende ringen van de 
Nederlandse OntwerpWedstrijd (NOW) geëxposeerd worden in Galerie en Sculpturenpark 
Groeneveld in Almelo. Dit is alweer de 5e locatie die de sieraden van de NOW aandoen. 
  

  
 
Opening 
Op zondag 5 september vindt om 15.00 uur de officiële opening plaats, waarbij Tineke 
Hessels van UNI10 Edelsmid uit Enschede (één van de 15 genomineerden de NOW) plaats 
zal nemen in de ‘KUNSTzetel’. Galeriehoudster en beeldend kunstenaar Marie-Louise 
Kersbergen zal een interessant vraaggesprek met haar houden. 
Tevens worden moderne titanium sieraden van Marie-Louise Buyvoets (ML Golddesign) 
tentoongesteld en ook zijn er sieraden en zilveren schalen te zien van Henk de Leeuw den 
Bouter.  De galerie is deze zondag vanaf 13.00 uur geopend. Tot 17.00 uur is er de 
gelegenheid om de werken te bewonderen. 
 
De sieraden zijn t/m 10 november te bewonderen in de Galerie Groeneveld, daarna reizen ze door naar het 
Zilvermuseum in Schoonhoven. 
 
 



Adres  
Galerie en Sculpturenpark Groeneveld 
Groeneveldsweg 8 
7609 PX Almelo 
 
Voor meer info: www.nederlandseontwerpwedstrijd.nl, www.galerie-groeneveld.nl.  
 
De NOW wordt georganiseerd door de Vereniging Goud- en Zilversmeden en mede mogelijk gemaakt door het 
Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), de Federatie Goud en Zilver (FGZ), de JUWON, Schöne Edelmetaal en Bijou 
Moderne. 
 
 
Extra informatie 
 
Over de jury 
De jury van de wedstrijd  bestond uit vooraanstaande gezichten in het vak zoals Fred Brom 
(Juwelier Steltman, Den Haag), Corien Pompe (Volvo Cars Nederland, Strategic Chief 
Designer C&M), Bas Hagemeijer (goudsmid en vice-voorzitter VGZ) en Diana Lemmens 
(Goudsmid en vormgever van DIART in Beek en bestuurslid VGZ), maar ook Tweede Kamerlid 
Mei Li Vos zat in de jury. Vos is niet alleen deelneemster van het platform 
Ambachtseconomie, ze bemoeit zich vanuit de kamer heel actief met alles wat ZZP’ers en 
ambachten aangaat. 
 
Over Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ) 
De Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ) is de brancheorganisatie van goud- en 
zilversmeden. De vereniging werkt intensief samen met het Hoofdbedrijfschap Ambachten 
(HBA). De ontwerpwedstrijd wordt ook in samenwerking met het HBA georganiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


