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Welkom op de expositie “FLY WITH ME”
Maak kennis met de kunstenaars en ontdek de geheimen die in hun schilderijen zijn 
verborgen. Laat je inspireren tot een bezoek aan Jardin d'Hiverre.

Bomencentrum Nederland presents:
Een aantal keren per jaar gaan wij een samenwerking aan met partners om onze ‘eigen’
events te presenteren. Op bomencentrumnederland.nl treft u op onze ‘EventKalender’
al deze, voor iedereen toegankelijke, events aan.

Jardin d’Hiverre®
In het voorjaar van 2017 is op de terreinen van Bomencentrum Nederland in Baarn de 
multifunctionele Jardin d’Hiverre geopend. Dit bijzondere, in een zeer groene omgeving
gelegen gebouw,  biedt plaats aan
gezelschappen van 100-500 personen
binnen en 2.500 buiten en biedt te-
vens ruim 800 gratis Park-Eerplaatsen.
Voor iedere bijeenkomst of event,
maken wij voor u graag een maat-
programma met te allen tijde exclu-
sief gebruik. Kom en ervaar deze 
locatie met uw eigen ogen, waarin 
‘sustainability’ op vele fronten herken-
baar is. 

Adres:
Zandheuvelweg 7 - 3744 MN BAARN
Navigatie invoeren: Wildenburglaan.
Entree en parkeren gratis!

Aanmelden
Graag via het onderstaande mailadres:
info@tatianaanlyusienna.com

Kunst gevuld met energie van de natuur,
geschilderd door 4 handen op 1 doek.

Tatiana An & Lyu Sienna 

FLY WITH ME
21 en 22 april 2018

Zaterdag 21 april 2018 
14:00 – Jardin d’Hiverre geopend
14:30 – Presentatie “Fly With Me”
15:00 – Opening show

17:00 – Presentatie “Fly With Me”
17:30 – Opening show
20:00 – Einde

Zondag 22 april 2018
13:00 – Jardin d’Hiverre geopend
13:30 – Presentatie “Fly With Me”
14:00 – Opening show

16:00 – Presentatie “Fly With Me”
16:30 – Opening show
18:00 – Einde

BOMENCENTRUM NEDERLAND PRESENTS:



Tatiana An:
Diploma Kunstacademie - meer dan 2000 schilderijen en portretten - 2 deelnames in Biënnale,
Macedonië - 2 musea, waar zich mijn schilderijen bevinden (Mikonos in Griekenland en 
Skopje in Macedonie). Deze ervaring leidde uiteindelijk voor mij naar de natuur, gaf mij het 
begrip van de kwetsbaarheid van het universum, introspectie, zelfexpressie door middel van
de innerlijke dans en grote vreugde van de belichaming op het doek van mijn eigen ideeën. 
Dit geeft mij gewoon zoveel vreugde dat ik die met de wereld wil delen. Het schilderen geeft
mij opwinding, geluk en betekenis in het leven.

Lyu Sienna:
Mijn motto: “Blijf op de grond. Kijk naar de hemel. Vasthouden aan de mensen”.
Als psycholoog en business trainer, heb ik voor meer dan 15.000 leiders trainingen verzorgd.
Professioneel succes geeft mij vertrouwen zodat ik stevig op de grond sta.
Acht jaar geleden, ben ik geïnspireerd geraakt door een bezoek aan het Van Gogh Museum 
in Amsterdam en maakte ik mijn eerste schilderij: "Amandelbloesem”. 
Dit bleek te lijken op de boom die ik, toen ik vijf jaar oud was, niet had afgemaakt. 
Na vele jaren ontwaakte de “kunstenaar” in mij. Vervolgens heb ik de opleiding 
‘masterclass schilderkunst’ gevolgd en tussentijds heb ik drie exposities gehouden.  Dankzij
de schilderkunst heb ik geleerd om naar de hemel te kijken.
‘FLY WITH ME’ is een vlucht naar mijn nieuwe ‘IK’ – de kunstenaar. 
Het is dankbaarheid en vertrouwen in mensen om hoger en verder te kunnen vliegen.

www.tatianaanlyusienna.com

06 46 07 55 84 (Lyu Sienna)
06 46 29 10 27 (Tatiana)

Jardin d’Hiverre -  Baarn

Tatiana An & Lyu Sienna – kunstenaars die werkzaam zijn in verschillende
genres en richtingen – hebben hun krachten gebundeld op een enkel doek.
“Bij het creëren van onze schilderijen maakte we gebruik van inspiratie uit 
de natuur en muziek. Tevens vroegde wij onze kennis en ervaring in kunst,
Feng Shui, psychologie, numerologie en symboliek eraan toe.
Gevuld met de energie van de natuur brengen wij met onze schilderijen een
sterke boodschap over waarin het nummer 888 is verwerkt. Dit getal draagt
sterke vibraties (volgens Feng Shui) en geeft je betrouwbaarheid, rijkdom,
wijsheid en rechtvaardigheid. 
Onze schilderijen zijn op doeken gemaakt met de combinatie van acryl- en
olieverf in de stijlen van het Realisme, Art Nouveaux en Pop Art.”

Kom, Kĳk en Voel!


