Curriculum Vitae

Naam

Antonetta Moerland

Geboren

1951 te Haarlem

Website

www.antonettamoerland.nl

E-mailadres

info@antonettamoerland.nl

KvK-nummer

27343109

Opleiding
1980 - 1985

Centrum voor Kunsteducatie E 70 te Alphen a/d Rijn.
Docenten;
- Gerda Jonker,
- Chris Nobels,
- en Gerard Huysman.

1990 - 1992

Vrije Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag.

16 juni 1993

Vakbekwaam verklaart als docente door de Inspectie Kunstzinnige Vorming.
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Exposities
1984

ABN Bank te Oegstgeest.

solo

1989

Stichting ISS te Den Haag.

solo

1992

1993

- feb.: Café Kwatro te Alphen a/d Rijn.

solo

- mrt.: Querelle te Alphen a/d Rijn.

solo

- jul.: STAA Galerie te Alphen a/d Rijn.

groep

- apr.: Parkgalerie te Alphen a/d Rijn.

groep

- apr.: STAA Galerie te Alphen a/d Rijn.
- 30 apr.: Kunstmarkt Parkkunst.
- mei.: STAA Galerie te Alphen a/d Rijn.

groep

- aug.: Open Atelier.

1994

- nov.: STAA Galerie te Alphen a/d Rijn.

groep

- febr.: “Ars Aemula Naturea” te Leiden.

groep

- 30 apr.: Kunstmarkt Parkkunst.
- 30 mei t/m 31 aug.: “Huize De Doekenborg” te Nijmegen.

solo

- 1 jun. t/m 9 jul.: Galerie “Studio LVM” te Den Haag.

groep

- 4 jun. t/m 26 jun.: “Alternatieve Stadsgalerie”.

groep

- 29 okt. t/m 24 nov.: STAA Galerie “De Materie Voorbij”
samen met Riet Kolenberg.

1995

- 26 nov. t/m 22 dec.: STAA Galerie.

groep

- Kunstestafette Alphen a/d Rijn.

groep

- 10 en 11 jun.: Open Atelier.

1996

- 22 okt. t/m 9 nov.: galerie “Guido De Spa” te Amsterdam.

solo

- dec.: 4 x K expositie STAA Galerie.

groep

- 2 febr. tot 1 mrt.: Universiteit Nijmegen.

solo

- 4 mrt. t/m 15 apr.: Himalaya te Amsterdam.

solo

- 8 en 9 jun.: Open Atelier.
- 30 apr.: Parkkunst Kunstmarkt te Alphen a/d Rijn.
- 22 aug. t/m 8 sept.: galerie “De Sigarenfabriek” te Delft.
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1997

- 4 mei t/m 5 jun.: “The Inside Out” STAA Galerie.

solo

- 7 jun. t/m 22 jun.: rijnstreek “Salon Galerie D’Arts”, Alphen a/d Rijn.

groep

- 23 aug. tot 14 sept.: stadsgalerie Gouda.
- okt.: gedurende half jaar werk in stock bij Galerie “Laerken” 			 groep
Hazerswoude Dorp.
- 15 nov. tot 24 dec.: “KKK Expositie” STAA Galerie.

1998

1999

- 18 nov.: atelierbezoek vanuit het Scala College.

groep

- 4 jan. t/m 1 apr.: Riagg-gebouw te Vlaardingen.

solo

- 1 apr. t/m 30 jun.: Riagg-gebouw te Rotterdam, Mathenesserlaan.

solo

- 7 okt. t/m 14 nov.: galerie “Tussen De Poortjes” te Hoorn.

solo

- 30 apr.: Parkkunst, aanwezig op de kunstmarkt.

groep

- jun. / jul.: “De Salon”. (Kunstestafette Prov. Zuid Holland)

groep

- dec.: “KKK Expositie” STAA Galerie.

2000

- 19 feb. t/m 15 apr.: “Geronimo Gallery” te Zeist.

solo

- 28 feb. t/m 29 apr.: “Centrum voor Spirituele Wegen” te Utrecht.

solo

- jun. t/m aug.: “New Age Centrum Rijnmond” te Capelle a/d IJssel.

2001

- 8 okt. t/m dec.: galerie “De Vuursteen”, Marktstraat 53a Uden.

solo

- 18 okt.: “Licht Cirkel Congres” te Veldhoven.

groep

- dec. / jan.: “CBK STAA Galerie”. (Nieuw)

groep

- vanaf mrt.: doorlopende expositie op website: kunst-voor-u.nl
- 26 sept. t/m 28 okt.: “Maitreya Boeddha”, STAA-Centrum 			
Beeldende Kunst te Alphen a/d Rijn.

solo

- 5 dec. t/m 6 jan. 2002: “Sacraal’’ CBK STAA Galerie.
- 13 nov. t/m 22 dec.: galerie “Kunst & Koffie”, Burgsteeg 2
Leiden “Harmonie in tegenstelling”.

groep
groep

- 30 apr.: deelname aan “Parkkunst Kunstmarkt”.
(voor verdere activiteiten in 2002 zie verderop in de c.v.)
- 5 feb. t/m 30 apr.: “New Age Centrum Rijnmond” te Capelle/IJssel.

solo

- 21 t/m 28 jul.: “Kunstgenootschap ’t Reghthuys” te Nieuwkoop		
samen met edelsmit Will de Heij.
- 30 apr. deelname aan “Parkkunst Kunstmarkt”.
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2004

- mei tot 2005 / 2006: tentoonstelling in het stadshart van

solo

Alphen a/d Rijn, bestaande uit: 3 kunstpanelen (grootste afmeting
3.00 x 3.00 meter) Titel: “Oud en Nieuw”,
Marieke van Amerom met Titel: “Toen en Nu”.
- 15 nov.: “Van Formaat” in de STAA Galerie.

2005

- 30 apr.: deelname aan “Parkkunst Kunstmarkt”.
- 23 nov.: 2005 t/m 2 jan. 2006: KKK in de STAA Galerie.

2006

groep

groep

- 29 apr.: deelname aan “Parkkunst Kunstmarkt” te Alphen a/d Rijn.
- 18 okt. tot 20 nov.: STAA Galerie “Morgen”.

groep

- 22 okt. tot 5 nov.: galerie “SIDH-ART” te Scheveningen,

duo

“De Stilte in Boeddha” met Fija Jongenburger, keramiek.
- 4 nov. tot 14 dec.: galerie “De Brugspin” te Ter Aar,
“De Verwachting” met Marieke van Amerom, schilderijen.

2007

- 3 en 4 mrt.: mini expositie Kunstuitleen ’t Reghthuys Nieuwkoop.

duo

duo

- 8 aug. t/m 9 sept.: expositie samen met Carina Mathot, 			 duo
glaskunst en schilderijen, in de STAA Galerie/Kunstverdieping.

2009

- nov.: “Lustrum” STAA expositie.
- 24 en 25 sept.: Open Atelier.
- 30 apr.: deelname aan “Parkkunst Kunstmarkt” te Alphen a/d Rijn.

2010

- 3 feb. t/m 14 mrt.: expositie in STAA Galerie “Een Kleurrijke 			 solo
Ruimtereis, de grenzen voorbij.”
- 11 sept. t/m 21 okt.: expositie in “Ontmoetingscentrum De Tuyter” 		
te Krimpen aan den IJssel.
- 12 okt.: lezing gegeven aldaar.

2011

- 1 apr. t/m 30 jun.: expositie in Rijnland Ziekenhuis te Leiderdorp, 		 solo
afd. Spoedeisende Hulp.
- 2 sept.: openingsexpositie nieuwe STA-ART Gallery, Alphen a/d 		 groep
Rijn.
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2012

- 30 apr.: deelname aan Parkkunst “Zomer Kunst Maken”.

groep

- 12 jul. t/m 4 aug: “De Waag” te Haarlem, “Zinderende Z. stromen”.

2013

- sept. - okt.: galerie “Art-Inez” te Voorhout.

groep

- nov.: WWwand, STA-ART Gallery, Alphen a/d Rijn.

groep

- 5 apr. t/m 5 mei: Schoutenhuis te Alphen a/d Rijn,

solo

STAA Manifestatie rond Thorbeckeplein Alphen a/d Rijn.
- 30 okt. tot 23 nov.: “Mysterious Worlds” STA-Art Gallery.

2015

- 2 dec. tot 2 jan.: “Kerk OpHodenpijl”, Schipluiden.

solo

- 1 mrt. t/m 1 jun.: “Carla’s Lunch”, Raadhuisstraat Alphen a/d Rijn.

solo

- feb.: “Umai Centrum”, Alphen a/d Rijn.

solo

- 13 apr. t/m 29 mei: Rabobank “Het Oog” Roelofarendsveen.

2016

- 12 en 13 nov.: Kunstroute in Parkvilla.
- 6 nov. t/m 1 dec.: overzichtsexpositie Theater Castellum.

2017

2018

- 13 mrt. tot 15 mei: Theater Castellum.

groep

- 8 apr. tot 5 mei: galerie “Alphen Art”, wc de Aarhof, te Alphen.

groep

- jul. tot 28 aug.: “Kerk van Ophodenpijl” te Schipluiden.

solo

- 2 sept. tot 29 sept.: “Kunst in Huis” te Koudekerk a/d Rijn.

groep

- 15 sept. tot 20 okt.: galerie “Alphen Art”.

groep

- 22 febr. t/m 31 mrt.: “Galerie Kunstzicht” te Waddinxveen.
- 1 sept. t/m 5 jan. 2019: “Centrum voor Persoonlijke Ontwikkeling 		 solo
DJOJ” te Rotterdam, Boeddha’s.
- 31 aug. t/m 5 okt.: “STA-Art Galerie” te Alphen a/d Rijn.

2019

groep

16 mrt. t/m 28 apr.: galerie “Streetscape” te Castricum.
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Activiteiten
1993

- Getoetst door het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars te 			 getoetst
Wassenaar.
- Aangemerkt als professioneel beeldend kunstenaar. (ook in 2000)

erkenning

- Deelneemster Stichting Alphense Ateliers sinds 1992. (STA-ART)

1994

- Cursus gevolgd: Eigen bedrijf voor Kunstenaars te Leiden.

deelneemster

- Deelneemster Stichting Alphense Ateliers sinds 1992. (STA-ART)

deelneemster

- Cursus gevolgd: ”Eigen Bedrijf voor Kunstenaars” te Leiden.

deelneemster

- Werkzaam als docente bij de stichting Centrum voor Culturele 		 docente
Vorming “Over De Drempel”, te Nieuwkoop.
- dec. 1993 tot feb. 1994: werkzaam in het Archeologisch 			 opdracht
Themapark “Archeon” te Alphen a/d Rijn.
(met het aanbrengen van oude Romeinse muurschilderingen)
- apr. 1994 t/m febr. 1997: penningmeester van de Stichting 			 bestuurslid
Alphense Ateliers.
- okt. 1994 t/m feb. 1997: vice-voorzitter van STAA.

vice-voorzitter

- Mede organisator “Alternatieve Stadsgalerie” in het kader van de 		 organisator
Kunstestafette 1994.
- Werk opgenomen in de verhuurcollectie van STAA Bedrijfskunst.
- dec.: werk aangekocht door de Gemeente Alphen a/d Rijn.

1995

In opdracht van de Gemeente Alphen aan den Rijn mede 			 organisator
organisator van de Kunstestafette 1995, georganiseerd door 		
STAA.

1996

- Mede organisator Kunstestafette.

organisator

- Betrokken bij de organisatie van Parkkunst.
- Gemeente Alphen a/d Rijn geeft 20% aankoopsubsidie bij aankoop
van mijn werk, met een maximum van € 135,- per kunstwerk.
- Lid geweest van de onderzoekscommissie “Haalbaarheid Centrum

commissielid

Beeldende Kunst” van de Gemeente Alphen a/d Rijn.
- aug.: opgenomen in het bestand van Kunstgebouw te Rijswijk.

1998

- jun.: “Atelier Stage STAA”: 5 leerlingen van het SCALA College 		 docente
werken 8 middagen op mijn atelier.
- okt.: educatief kunstproject, buitenschilderingen basisschool 		 kunstproject
“Kameleon”, Mandenvlechter te Alphen a/d Rijn. Samen met
175 leerlingen 7 panelen beschilderd (afm. 125 x 250 mtr).
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1999

- apr.: muurschildering aangebracht buitenmuur basisschool

kunstproject

“Kameleon” samen met groep 8. afmeting 8.50 meter x 2.30 		
meter.
- Organiseren Ballotage voor de Stichting STAA te Alphen a/d Rijn.
- apr. t/m mei: “Atelier Stage” project met stagiaires (3) van het 		 docente
MBO - CASTELLUM te Alphen werken 8 middagen op mijn atelier.
- 10 en 11 mei: schildersproject georganiseerd in het 				 kunstproject
Asielzoekerscentrum “Getaneh Tessema”. Bewoners beschilderen
8 panelen van 1 x 1,20 meter. STAA kunstenaars; Anja Maas, 		
Marieke van Amerom, Grace Vendel en ondergetekende.

2000

- mrt. / apr. / mei: “Atelier Stage STAA”, 3 stagiares van het “Groene

docente

Hart College”.
- mrt.: spiritueel tijdschrift “Spiegelbeeld” publiceert haar uitgaves 		
regelmatig met mijn werk op de cover en ter illustratie.

2001

- febr.: bestuurslid Stichting STAA Bedrijfskunst.

bestuurslid

- mrt. / apr. / mei: educatief kunstproject. 8 Panelen beschilderd 		 kunstproject
samen met plus minus 130 leerlingen van “Openbare Basisschool 		
de Wereldwijzer”, Oude Wereld te Alphen a/d Rijn.
- mrt. / apr. / mei: 4 stagiaires in het kader van “Atelier Stage 		 docente
STAA”, Ashram College.
- 28 aug. 2001 t/m dec. 2004: werkzaam als docente tekenen en 		 docente
schilderen bij Atelier “Pro Arte” te Hazerswoude Rijndijk.

2002

- mei: educatief kunstproject op de buitenmuren van het “Groene 		 kunstproject
Hart Lyceum”, Henry Dunantweg 2 te Alphen a/d Rijn.
- febr. / mrt. / apr.: jubileum “Atelier Stage STAA”, 4 stagiaires van 		 docente
het “Groene Hart Lyceum”.
- mrt.: werk opgenomen in de verhuurcollectie van “Lupus Art”, 		
Alphen a/d Rijn.
- jun.: opdracht voor een muurschildering in grachtenpand te 		 opdracht
Haarlem. Opdrachtgever de heer G.G.Frank.
- jul.: werkzaam als industrieel dessin-ontwerpster.
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2003

- 4 jun.: lancering website door Wijnand van der Hoeven waar veel 		
informatie en schilderijen op te bekijken zijn.
- jul.: werkzaam aan een kunstproject genaamd “Oud en Nieuw” in

kunstproject

het kader van Culturele activiteiten in het Stadshart Alphen a/d 		
Rijn. Marieke van Amerom is gevraagd hier aan mee te werken 		
en doet een project: “Toen en Nu”. Van mei 2004 t/m mei 2006 		
zijn deze kunstwerken zichtbaar in het Stadshart.
Opdrachtgever: gemeente Alphen a/d Rijn; Sponsor VSB-Bank.

2004

- 13 sept. 2004 tot mei 2007: docente tekenen en schilderen bij 		 docente
Avery Dennison te Leiden.
- sept.: workshop gevolgd klassiek portret schilderen bij docent 		 deelneemster
Arjan van Gent.
- okt. / dec.: “Atelier Stage STAA”, 3 stagiaires van het Scala College

docente

te Alphen a/d Rijn.
- dec.: werk in consignatie gegeven aan “Kunstuitleen Art4U” te 		
Amsterdam.

2005

okt. / dec.: “Atelier Stage STAA”, 4 stagiaires van het Groene Hart 		 docente
Lyceum te Alphen a/d Rijn.

2006

- jan. / feb.: educatief project op 16 basisscholen te Alphen a/d 		 kunstproject
Rijn. (STAA – MUTS)
- dec.: 4 Boeddha schilderijen in stock geplaatst bij Karin van 			
Zwieten, Kunst- en Lijstenhandel, Aarhof, Alphen a/d Rijn.

2007

- jan.: werk opgenomen in “Kunstuitleen ‘t Reghthuys” te Nieuwkoop,
(www.kunstuitleen-reghthuys.nl). (Kunstuitleen opgeheven 2009)
- mei 2007 tot jan. 2009: expositie van 13 schilderijen bij “De 			 exposant
Inspiratie Winkel”, Nieuwstad 35, Arnhem.
- sept. 2007 tot 2008: verbonden aan “Creativiteitscentrum 			 docente
Kreater”, te Waddinxveen als docente tekenen en schilderen.
Cursus: “Van Figuratief naar Abstract”.

2008

- sept.: teken- en schildercursus “Van Figuratief naar Abstract”,

docente

in eigen Atelier.
- 24 en 25 sept. 2008 en 2009: deelname aan de “Open Atelier 		 deelneemster
Route” van STAA.
- nov. 2008 t/m jun. 2009: interim bestuurslid van de Stichting 		 bestuurslid
STAA.
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2009

- Voorjaar 2009: toegelaten als deelnemend kunstenaar bij de 		 deelneemster
“Firma van Drie” te Gouda.
- jan. t/m apr.: 3 Stagiares van het “Groene Hart Lyceum” te

docente

Alphen aan den Rijn doen de Atelierstage in mijn atelier.

2010

- jan.: nieuwe cursus: “Intuïtief tekenen en schilderen”.

docente

- dec.: werk aangekocht door de Gemeente Krimpen aan den IJssel 		
t.b.v. “De Kunstuitleen”.

2011

- jan.: sponsor schilderproject voor de Shri Satyam Sai World 		 kunstproject
Foundation gestart.
- 30 apr.: deelgenomen aan Parkkunst.

deelneemster

- jul. tot 2 sept.: meegewerkt aan verhuizing en inrichting STA-Art 		
galerie te Alphen a/d Rijn.
- 25 en 26 sept.: Open Atelier.

2016

Voorjaar 2016: Lid van de Kunstroute commissie van STA-ART.
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