Curriculum vitea
Linda Meulenhoff
geb: 12 04 63
Atelieradres:
Telefoon:
Email:

Spijkerboor, gem Jisp
van IJsendijkstraat 403 2d
1442 LB Purmerend
06 55886384/0299 436118 privé
lindameulenhoff@gmail.com

postadres: Meeuwstraat150
1444 VJ Purmerend

Opleidingen
-1990-1995 kunstacademie, Hoge School voor de Kunsten Utrecht, afdeling
Autonoom, afstudeerrichting beeldhouwen
-1989-1990 Vrije tekenacademie, Amsterdam
-1987-1989 vrij schilderen/ tekenen/ modeltekenen onder begeleiding van beeldend
kunstenaar docent M.Czn. Dhont in de Werkplaats Het Molenpad te Amsterdam
aanvulling opleidingen buiten de kunst en kunsteducatie
Voor de kunstacademie :
verpleegkundige Z, werkzaam als groepsleidster op diverse woongroepen
Prinsenstichting. Als laatste crisisopvang.tot 1990
Middenstandsdiploma
Havo
Na de kunstacademie.
diverse Pre mastercursussen via samenwerkingsverband Waterlandse scholen
Autisme, Communicatie, ontwikkelingspsychpathologie, Handelingsgericht werken
Fontys Hoge school
BHV
1997-2010 werkzaam in meubel/woninginrichting Joost Laan Woonstudio
werkzaam als activiteiten begeleiding Jaap van Praaghuis
vanaf 1996 moeder van een geweldige zoon
Tentoonstellingen/ projecten autonoom
-2016
* verwacht: veldwerk expo WestKnollendam werkperiode sept okt
* verwacht: Bovenkarspel Postkantoor sept seizoen opening
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-2014

-2013

-2012
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*
*
*

tentoonstelling IJ kunst collectief New Dakota juni
tentoonstelling Boterhal Frame it
West fries gasthuis Hoorn
Installatie tentoonstelling Boterhal Hoorn Dec 2014-/m Jan 2015
De Galerie Purmerend en ledententoonstelling museum Waterland
Multriple Boterhal Hoorn
Torenatelier Monnickendam 14 daagse werkperiode community art installatie
Tentoonstelling De Hallen groeps, KCB Bergen nov-dec.
kunstroute Hoorn en omstreken
ledententoonstelling 'beeld van een vereniging' Museum waterland Purmerend
Deventer galerie Blijkshof
Kerkhofgalerie Purmerend
Etalage Amsterdam
Installatie herdenkingsritueel Allerzielen verlicht
Installatie ijsbootjes bij Stichting op Roet Hoorn
Kunstroute Beemster en omstreken
multiple Boterhal Hoorn
tekenkabinet , Museum Waterland Pumerend ,Amsterdam, Kunstsalon Assen
Allerzielen Velsen verlicht, Velsen
decor. sets/ artdirector film Baantjer en de Rat voor Cultuurhuis Wherelant
leden tentoonstelling Boterhal, Hoorn
Multiple tentoonstelling Boterhal Hoorn

* Allerzielen Alom 2012 Zwanenburg
* Galerie de Kapberg, Egmond aan de hoef
* Multiple tentoonstelling Boterhal Hoorn
* kunstroute Hoorn en omstreken
* Uitwisselingstentoonstelling Artibrak den Haag /Boterhal Hoorn
-2010
* KKM,Kunst in zicht, Marken , samen met Vera van Heusden
* Samenwerkingsverband RAAM- twee Dagtochten in de wijk
* bijdrage grootste tafelkleed theedoekproject voor Purmerend600 Mariëtte
Wolbert
* Kunstroute Hoorn en omstreken
-2009
* Noordholland Grafiek, museum Waterland, Purmerend
* Poëzie en kunst mobiele kunstenaarstuinen, Oosthuizen Zeevang,
* Museum Waterland, leden 30x 30 cm,Purmerend
* Grote Kerk Schermerhorn, solo
* Decor theatervoorstelling Midzomernachtdroom samen met Vera van Heusden
-2009
* Oplevering ruimtelijk beeld in openbare ruimte RAAM-, Purmerend
-2008
* Pierre Kemp Poëzie/beeldende kunst/muziek,Zeevang
-2007
* Tentoonstelling ID +Artcenter,Hamme(België)
-2006
* Expositie Full House Galerie 063,Oosthuizen
* Exp. Stuwing Eigen Kleur, loods 6, Amsterdam
* Tentoonstelling Gemeentehuis,Purmerend
-2005
* Expositie, Arts Place,Amsterdam
* Expositie,Stuwing,Open havenmuseum ,Amsterdam
* Expositie Theater de Purmarijn,Purmerend
* Exp.Gemeentehuis ”kunstenaar–docent”,Purmerend
-2004
* Expositie. “Alterego“ Stuwing,Mettingen (Duitsland)
* Exp. “regels v.d. Zee2” Stuwing:Weefhuis,Zaandijk
* Nieuwe leden expositie 25 jaar Boterhal,Hoorn
-2003/4
* Kunstproject Verloren land , div locaties o.a.Boterhal,Hoorn
-2003
* Kunstroute Schoorl
* Expositie tekeningen in de Boterhal,Hoorn
* Gemeentehuis Purmerend, solo
-2002
* Kunst Kijken Monnickendam kunstroute,Monnickendam
-2001
* Expositie Kreatech, Amsterdam Noord, solo
-1998-2010 * Deelname regionale/plaatselijke kunstroutes met overzichtstentoonstel. o.a.
Galerie de GroenePoort te Middenbeemster en Museum Waterland,Purmerend
-2000
* Expositie.’Nieuw in Waterland”Museum Waterland,Purmerend
-1997
* Deelname kunstproject van I.v.d.Lee”De overlevering van een huis”),Breukelen
tevens groepsexpositie in het Vrieshuis,Amsterdam
-1995
* Expositie Grafiek Nu, onderdeel van grafiekmanifestatie, Utrecht.
* Eindexamenexpositie HKU, Utrecht
-1994
* China Y, Sino japanse oersymbolen Ruimtelijk verbeeld, Franeker
-2011

Aankopen

* Naast werk in opdracht tevens aankopen van verschillende particulieren

Werk in opdracht
-2007-2009 ‘Luisterend oor’, een driedimensionaal beeld in de openbare ruimte, waarin
conform de opdracht,het Feministisch gedachtegoed centraal staat.
schetsopdracht en uitwerking. Samen werking met Annemiek van Kollenburg
-2007
-2000

opdracht grafmonument en bermmonument,MiddenBeemster/ Z.O. Beemster
opdracht Driedimensionaal beeld,Gemeente Zaanstad/Spijkerboor

Samenwerkingsverband RAAM- 2005- 2011 : samenwerking met Annemiek van
Kollenburg
-2009-2010 Genius Loci wordt onder leiding van Clup in samen werking met RAAM- en
Wherelant getransformeerd tot Europa op reis.
samenwerkingsverband RAAM- twee Dagtochten in de wijk
-2009 -oplevering ‘Luisterend oor’ beeld, onthulling 8 maart wereldvrouwendag, gemeente

-2009

-permanente wandschildering met participatie van bewoners, ter gelegenheid van
het eerste lustrum, Stichting Odion vestiging Ismailastraat, Uitvoering
samenwerking met Annemiek van Kollenburg
-2008
-uitwerking definitieve opdracht, Gemeente Purmerend
-2007
-schetsopdracht gemeente Purmerend
-2007
-opdracht, plan uitwerken Genius loci “kunst in de wijk”,provincie Noord Holland
-2005-2006 diverse projecten in samenwerking met meervoudig gehandicapte bewoners
,Stichting Odion (Ismailastraat, Purmerend), ter kennismaking met de buurt en haar bewoners.
Project opening van de vestiging;drie geschilderde panelen,
Project communicatie: vier geschilderde panelen,
Interactief spel voor de Opening van de Brede school, De Kraal
Publikaties : een greep uit
-2015
div artikel in de krant over autonome kunstuitingen expo's
-2010
verschillende radio interviews RTVNH in kader van NHBNL
-2009
klein radio interview t.b.v. jongerenatelier Wherelant
-2008
Nh dagblad .i.v.m. samenwerking RAAM-2004
rtvnh, tv-uitzending en interview cultuurprogramma”de Razende Bol” , project
Verloren Land
-2000,2002,2003,2004)Diverse foto/interview Noordhollandsdagblad op persoonlijk werk(
diverse publikaties/interview uit hoofde voorzitterschap kunstroute
Noordhollandsdagblad,Gezinsblad e.a. regionale/plaatselijke bladen(2003)
-2000 rtvnh radio-interview ruimtelijk beeld Spijkerboor
-1995 Foto/naamsvermelding BK informatie nr8 met autonoom werk
Websites: www.lindameulenhoff.nll;-www.Kunstkijkenmonnickendam.nl;;-www.Boterhal.nl;
www.Wherelant.nl

Nevenactiviteiten
• 2015 Docent Regiocollege Zaandam
• 2015 CMK traject vervolg SBO Het Plankier, SBO Bets Frijling
• 2014 kunsteducatief traject Noord Holland Biënnale ontwerp website en uitvoer
kunst educatieve lessen tevens mede coördinatie algehele traject
• 2012-2015 cultuureducatie met kwaliteit ( CMK), traject op SBO het Plankier
• Coördinator Kunstgroepen ( dagbesteding Odion Wherelant) vanaf januari 2011-2015
• Coördinator kunst educatief schooltraject TAS: een samenwerking tussen Cultuurhuis
Wherelant en de Martin Luther Kingschool 2012-2014
• Mede ontwikkelen publikatie kunst educatief TAS traject 2014
• 2013 decor/ art director film Baantjer en de Rat Cultuurhuis Wherelant
• Bestuurslid Boterhal vanaf 2009- 2013
• 2010 productie en mede uitvoering "Dispereert niet" van de kunstenaars Marjolijn
Dijkman en Jóse Carlos Martinat voor boterhal NHBNL
• 2010 organiseren en uitvoeren kinder/familie kunstactiviteit samen met Vera van
Heusden onder kunst educatief traject Egwijk aan zee , NHBNL
• vanaf 2004 tot heden docent bij kunstencentrum Wherelant diverse groepen , kinderen,
jongeren en volwassenen tekenen/schilderen en mensen met een verstandelijke
beperking lessen ruimtelijk. diverse kleineren en grotere schooltrajecten en afzonderlijke
lessen. Zowel primair, als speciaal onderwijs op zowel het basis als voortgezet
onderwijs. .(o.a.cultuurtraject, rondje cultuur)
• 2009 Decor Theater Totaal, voor mensen met een verstandelijke beperking
Samenwerking Vera van Heusden voor theaterproduktie ( grote zaal Purmarijn) regie
Henriette Terriet- lindeman.
• vanaf 2005 tot eind 2008 tentoonstellingscommissie voor de Boterhal, Hoorn
• 2007-heden Noord Holland Biënnale afgevaardigde in werkgroep vanuit Boterhal
• vanaf 2005 – mrt. 2010 bestuurslid Kunstenaarsvereniging Stuwing Amsterdam
• vanaf 2006 tot heden beeldende begeleiding van jongeren uit V.O. binnen ReboundTop
Waterland
• Halverwege 2001-tot 2004(november) voorzitter van Kunstroute Beemster en Omstreken

