
Kantoor BEL Combinatie
Zuidersingel 5 Eemnes

Kantoor BEL Combinatie, Zuidersingel 5,
Eemnes. Expositie van 15 februari 2013 
tot en met 27 maart 2013. Op werkdagen
van 8.30 tot 17.00 uur. Toegang gratis. 
Officiële opening op vrijdag 15 februari
2013 om 17.00 uur door Roland van Bent-
hem, burgemeester van Eemnes.
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www.ditisdrukwerk.nl



Coraline Bäcker
Beeldend kunstenaar

www. coraline.nl     

Na het opknappen van een
voormalige hooizolder heeft
Coraline haar stek gevonden
aan de Wakkerendijk in Eem-
nes. Hier exposeert zij haar
schilderijen, geeft cursussen
en schildert zij. Haar oeuvre
is veelzijdig; “Alles kan mij
inspireren tot een schilderij.”
De afgelopen tijd legt Cora-
line zich toe op het schilderen
van dieren, maar portretten

zijn een geweldige nieuwe uitdaging. 
Vanaf haar dertiende kreeg zij les, werd botanisch teke-
nares aan de Landbouw Hogeschool te Wageningen en
volgde de Academie voor Beeldende Kunst en Vormge-
ving te Arnhem. Daar leerde zij vrijer te werken, de wer-
kelijkheid los te laten en anders te interpreteren. Tevens
heeft zij een opleiding genoten aan de Europese Acade-
mie in Trier. Dit uit zich heden ten dage in een prachtig
realisme en impressionisme, dat een overweldigend ge-
voel van kleur, lichtval en verhoudingen geeft. Altijd bij-
zondere momenten, vertaalt op doek.

Verder zijn er handgedraaide potten van de vader van
Coraline, H.Th. Bäcker, te zien. Herman was jarenlang
docent aan de technische school in Wageningen.
Naast haar schilderijen exposeert Coraline ook een aan-
tal van haar beelden met als thema dierfiguren.

Gaarne nodigen wij u uit voor de feestelijke opening op
vrijdag 15 februari a.s. om 17.00 uur door onze Burger-
vader, de heer Van Benthem. Muzikale omlijsting wordt
verzorgd door troubadour Leon Lutterman.

De werken zijn verder te bezichtigen op Atelier Coraline,
Wakkerendijk 136, na telefonische afspraak tel.: 035-
5315992 of 06-23820732


