Dé podcast over de rol die
kunst speelt in ons leven.
Zijn leerlingen kennen hem als meester
Cliff, een gedreven leraar op een
basisschool en daarnaast gepassioneerd
schrijver van kinderboeken.
In het Velites Trainingscenter ontmoet
ik mijn gast van deze podcast:

CLIFF DE ROUW

Belangrijke inspiratiebron van Cliff:
Dangerous, Michael Jackson

Na het winnen van diverse schrijfwedstrijden, was de tijd rijp dat zijn eerste jeugdboek
‘Nachtmissies’ werd uitgegeven. Een boek dat gaat over dromen najagen, een boodschap
die mij bijzonder aanspreekt en die ook Cliff zijn pasgeboren neefje wilde meegeven en
later natuurlijk ook zijn leerlingen.
Het boek werd zo goed ontvangen dat precies een jaar later zijn tweede boek met de titel
‘Geheime strijd’ is verschenen. Weer een bijzonder boek, want dit keer is zijn
dementerende opa de inspiratiebron. Opa groeide op tijdens de tweede wereldoorlog en ging
als jonge jongen in het verzet. Een periode die ervoor zorgde dat aan bijzondere verhalen
geen gebrek was.

Hé, kleine man
Ver weg en toch verbonden
Leef kleurrijk en geniet
Bij twijfel altijd doen
Mogelijkheden zijn ongekend
Voor ieder probleem een
oplossing
Verdien wat je toebehoort
Tussen droom en daad

Een spannend oorlogsverhaal van Cliff
de Rouw, winnaar van de
verhalenwedstrijd 2020 rondom het
thema ‘Bevrijding’.
Uitgegeven door:

o.a. bekend van De jongen, de mol, de
vos en het paard van Charlie Mackery,
vert. door Arthur Japin.

Meester Cliff
(uit Nachtmissies)

Illustratie cover: Peter Kortleve

Het kunstwerk dat in de podcast besproken is en tegelijkertijd
must see museum tip van Chris, het Van Goghmuseum:
De aardappeleters, olieverf op doek, 82 cm x 114 cm,
1885, Vincent van Gogh - (Vincent van Gogh Stichting)
Boekentip van Cliff:
Lust for Life is een fictieve hervertelling van
het ongelooflijke leven van Vincent van Gogh.
Vincent is niet dood. Hij zal nooit sterven.
Zijn liefde, zijn genialiteit, de grote
schoonheid die hij heeft gecreëerd, zal voor
altijd doorgaan en de wereld verrijken... groot
filosoof... een martelaar voor zijn liefde voor
kunst.

De kunstquote

‘The only impossible journey is the one you never begin.”
Anthony Robbins (1960)
,Amerikaanse coach, motivational speaker en schrijver

De museumtips
De tentoonstelling “Onderduikers
op de boerderij”, t/m 18 december
2021 te zien in het Veluws Museum
in Epe. Deze tentoonstelling geeft
een beeld over het leven op
het platteland
tijdens de
tweede
wereldoorlog.

De tentoonstelling “Forget
en remember” is t/m 28
november 2021 te zien in
het Joods Historisch
Museum in Amsterdam.
Deze tentoonstelling
onderzoekt identiteit en
hoe individualiteit
gevormd wordt.

Inzichten uit deze podcast
Jouw ideeën moeten helemaal vrij tot je komen zoals een vlieg in de kamer eerst op het juiste plekje moet landen
voordat je hem kunt vangen. (naar Charles Bukowski)
Je mag best
meer tijd verlummelen om zo je creatieve proces op gang te brengen. (Joke Hermsen in Kant en Klaar)
https://mijnschilderkunst.nl/podcast/
Maak je dromen waar op de manier die het beste bij jou past.

Motivational video DREAM van Mateusz M.

Hier kan je de podcast terugluisteren...
Wil je ook zo’n exclusieve magische KUNSTaanTAFEL koffiemok? De letters
worden zichtbaar als de mok warm wordt door hete thee of koffie en verdwijnen als
de mok afkoelt. € 12,95 exclusief verzendkosten. Bestellen via de website
www.mijnschilderkunst.nl
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