Kleuren, kracht en beweging zijn de belangrijkste elementen in de schilderwerken van de
Hoofddorpse moderne kunstschilder Ben Haveman. Niet voor niets dat de kunstwerken
direct vrolijke emoties oproepen bij de kijker. Zijn werken, waarin veelal vogels, dieren en
mensen zijn verstopt, vormen een pronkstuk in iedere ruimte en blijven de kijker inspireren
en nodigen uit om te fantaseren: Moderne kunst als "eye-catcher" voor uw leef-en
werkruimte.
Het talent om persoonlijke teksten en gedichten te koppelen aan schilderwerk, geeft het werk
van Ben Haveman een uniek en persoonlijk karakter. Wanneer Ben zijn werk aan bijzondere
gelegenheden koppelt, worden er blijvende herinneringen gecreëerd. Kunst
vertegenwoordigt hiermee een dubbele waarde.
In relatief korte periode is Ben er in geslaagd om zijn kunst in verschillende galerieën te
plaatsen (door geheel Nederland), hotels (Golden Tulip en NH hotels) en verscheidene
interieurzaken (bijvoorbeeld Alexandrium te Rotterdam, Modderman design te Leeuwarden,
Siematic keukens). Een bijzonder project is de solo-expositie van Ben in de internationale
treinen van Euro-Express. Maar ook diverse uiteenlopende bedrijven (o.a. ABN AMRO en
ING) verrijken zich graag met de kunst van Ben Haveman. En dat kunst zich niet beperkt tot
canvas bewijst Ben door verschillende boekwerken, jaarverslagen, ansichtkaarten en ecards ook van een persoonlijke tint te voorzien. De mogelijkheden zijn grenzeloos! Dit is een
korte schets van Ben. Zijn sympathieke en rustige instelling hebben wellicht ook een bijdrage
geleverd aan zijn succes binnen-en buiten de landsgrenzen. Het kleurrijke resultaat verraadt
hoe hij zelf in het leven staat.
Ben Haveman Website: www.BENapARTe.nl Email: ben.haveman@planet.nl

Apollo Arthotel nodigt u en uw partner graag uit voor de opening van de solo-expositie van
Ben Haveman op donderdag 11 maart vanaf 19u.
19u30 Openingsbabbel door Ben Haveman
20u00 Verkenning van de expositie
20u30 Drankje met hapjes
Gelieve uw aanwezigheid vóór 8 maart te bevestigen via +32 (0)50 25 25 25 of
info.brugge@apollohotelsresorts.com

