
AKI Enschede, Grafische vormgeving.

ABK Artibus Utrecht, Monumentale vormgeving. 

InItIatIefnemer (mede-) van o.a.:

1980-1985 Galerie Modder & Aard, Amerongen, samen met Roeland Schweitzer

1985 Oprichting Schworks, woord en beeld

 Producent van communicatiewerkstukken in ruime zin, samen met Roeland Schweitzer

1989 Galerie Vanouds de Liefde, Amerongen

2002 Stichting Amerongse Oogst 

2003 Grietmarkt Amerongen

2004-2006 Oprichting Kleicollectief Amerongen

KatrI SchweItzer expoSeert regelmatIg In bInnen- en buItenland o.a.: 

2004  Artist in residence, Koli, Finland

2005 Pesa, (groep Nederlandse/Finse kunstenaars) Zomer 2005, Hartola, Finland

2008 IAPMA, Bremen, Duitsland

2011 Thuis, Gemeentehuis Apeldoorn, samen met Roeland Schweitzer

2014 Feest van de Geest, Andrieskerk Amerongen, samen met Roeland Schweitzer

“beeldend vorm geven, dat IS de Kern van mIjn werK.”

Katri Schweitzer is een veelzijdige, poëtische kunstenaar. Opgeleid als grafisch en als ruim-

telijk vormgever heeft zij in haar carrière allerlei verschillende ruimtelijke beelden en beeld- 

merken ontwerpen. Haar materiaalkeuze is hierbij heel divers, van klei tot flinterdunpapier, 

van stof tot brons en vrijwel alles daartussen. De laatste jaren ontwerpt Katri met name  

kleding en is ze bezig met maken van kwetsbare beelden uit natuurlijke materialen. 

KATRI ScHwEITZER
www.schworks.nl
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Katri schweitzer 
roeland schweitzer

Bosbrand clown

Dancing Deer

“Ideeën ruimte geven, grenzen zoeken van balans en lijnen, kijken of het lijkt.

Al jaren lijkt het nergens meer op, stenen bloemen bestaan niet.

Het is maar een sprookje.

Alles op aarde mag zijn verhaal hebben in de uitwisseling met een Ander.”

Katri Schweitzer - juli 2018

Meldt u aan voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven 
van de exposities in de cultura Galerie. www.cultura-ede.nl/nieuwsbrief

zaterdag 18 auguStuS: openIng expoSItIe om 15.30 uur

De tentoonstelling Klem Los Sprookjesbeelden en schilderijen is vanaf 18 augustus tot en met 29 september gratis 

toegankelijk tijdens de openingstijden van cultura. De opening vindt plaats op zaterdagmiddag 18 augustus om 

15.30 uur. Kunstenaar Hans Laban zal het woord voeren en violist Maaike Gerritsen zorgt voor de muzikale omlijsting.

Bij de opening presenteert Roeland Schweitzer zijn nieuwste roman, Klem Los op de waterdijk. U bent van harte 

welkom om bij de opening aanwezig te zijn en, onder het genot van een hapje en drankje, de tentoonstelling te 

bezoeken.

zaterdag 25 auguStuS: worKShop SchIlderen met roeland SchweItzer  
In cultura KIndergalerIe

Alle kinderen zijn van harte welkom om, geïnspireerd door de expositie Klem Los Sprookjesbeelden en schilderijen, 

te komen schilderen onder toeziend oog van Roeland Schweitzer. De workshop vindt plaats op zaterdag 25 augustus 

tussen 14.00 en 16.00 uur in de cultura Galerie. De eindresultaten zullen geëxposeerd worden in de cultura Kinder-

galerie, naast de cultura Galerie. Na afloop van de expositie mogen de kinderen hun creatie mee naar huis nemen. 

Deelname gratis, vrije inloop.

donderdag 6 September: 
lezIng over roman Klem loS op de waterdIjK door auteur roeland SchweItzer

Op donderdagavond 6 september geeft Roeland Schweitzer een lezing over zijn nieuwste roman Klem Los op de 

waterdijk. De lezing begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom op deze avond, de toegang is gratis. Vanaf 13 

september is de roman officieel verkrijgbaar in de boekhandel maar uiteraard kunt u Klem Los op de waterdijk al op 

deze avond aanschaffen en laten signeren. 

zaterdag 29 September: fInISage vanaf 15.30 uur.

De finisage van de tentoonstelling is op 29 september vanaf 15.30 uur met ‘de kortste tentoonstelling van mijn 

leven’, performance  door Roeland Schweitzer, om 16.00 uur.



ROELAND ScHwEITZER 
www.schworks.nl

1972-1975   School voor Journalistiek Utrecht

1975-1977   ABK Artibus Utrecht

1977-1978   ABK Minerva Groningen

InItIatIefnemer (mede-) van o.a.:

1977-1980  Pitter Voort Paleis Utrecht, ruimte voor hedendaagse cultuurvormen

1980-1985   Galerie Modder & Aard, Amerongen, samen met Katri Schweitzer

1985  Oprichting Schworks, woord en beeld. Producent van communicatiewerkstukken in ruime zin, samen 

met Katri Schweitzer

2003  Grietmarkt Amerongen

roeland SchweItzer expoSeert regelmatIg, o.a.:

1984  Het wereldschilderen, Jan Haan Zaal Groningen, samen met J.P. Bode

1994  De onmogelijke liefde van Jan Klaasen & Katrijn, Kunststation Leerdam, samen met Katri Schweitzer.

2003  Het Kippenkasteel, Kasteel Amerongen

2007  De Ander, Grote tentoonstelling Kerk Schermerhorn, samen met Katri Schweitzer.

2010  De 25 Suomi boxes, Gemeentehuis Doorn

2011  Thuis, Gemeentehuis Apeldoorn, samen met Katri Schweitzer

2014  Pecha Kucha, de kortste tentoonstelling van mijn leven, o.a. Spectrum Veenendaal

Roeland Schweitzer is beeldend kunstenaar en schrijver, dichter. Hij is actief als trainer en 

(klank)coach. In Veenendaal, in de voormalige Ritmeesterfabriek heeft hij een grote ate-

lierruimte met een permanente expositie van zijn werk en van werk van Katri. De fabriek 

vormt de thuisbasis van de trainingen. De schilderijen van Roeland zijn ware kleurexplosies. 

Op veelal groot formaat zeildoeken schildert hij met losse toets verhalen in een hele eigen 

stijl. Expressieve verhalen, vaak met een boodschap of filosofische vraag. Daarnaast tekent 

en schildert hij ook op kleiner formaat portretten en mensfiguren, met dezelfde losse toets.

Galerie

expositie

Molenstraat 45
6711 Aw Ede

(0318) 67 28 00
info@cultura-ede.nl

ma t/m vr 9 - 21 uur 
za 10 - 17 uur

cultura-ede.nl

Nu dit - 2015 - 230 x 167 cm

“De juiste woorden op de juiste plek, de juiste kleur op de juiste plek.  

En nooit lukt het helemaal. Intussen ontstaat er iets anders.

Iedere dag minstens even tekenen en schilderen. De beweging, de snelheid, 

de ruimte, de ontmoeting. Verf. “Met een botte kwast en soms met een scherp potlood.” 

Roeland Schweitzer - juli 201818 auG t/m 29 sept
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Katri schweitzer 
roeland schweitzer

cover boek Klem Los op 
de waterdijk

Trias Politica - 2017 - 330 x 204 cm

Erkend - 2017 - 330 x 204 cm


