
NOOT VOOR DE REDACTIE 
Foto’s: - Hans ter Horst 
            - Schilderij: Vergeten kind 
            - Burgemeester Quicx, Gebruik met naamsvermelding van fotograaf Etienne van Sloun 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: 
Oostwegel Collection, Afdeling Marketing & PR 
E-mail:                  info@oostwegelcollection.nl 
Telefoon:              +31 43  608 89 00 
www.oostwegelcollection.nl  
Indien u persberichten over Oostwegel Collection op een ander adres wenst te ontvangen of niet meer wenst te ontvangen, dan 
kunt u dat via een reply op deze mail aangeven. 
 

 
 
PERSBERICHT  
 

EXPOSITIE HANS TER HORST IN BURGEMEESTER QUICX, COFFEE & MORE 

Houthem-St. Gerlach, 14 november 2018 

Vanaf 19 november a.s. tot en met begin maart 2019 zullen schilderijen van Hans ter Horst 
worden geëxposeerd in Burgemeester Quicx, Coffee & More.  

Eclectische kunst 
Voor de vierde keer sinds de opening zal er een expositie in de kasteelhoeve Burgemeester Quicx, 
Coffee & More plaatsvinden. Dit keer zal er een overzicht van schilderijen van Hans ter Horst worden 
geëxposeerd.  

Zijn werk is eclectisch te noemen. Het is een spel met citaten uit de 'hoge' en de 'lage' cultuur van 
heden en verleden: vaak bepoederd met een flinke dosis ironie. Vanaf de zijlijn houdt hij ons, als een 
soort hofnar, een spiegel voor. Hij is een verteller: elk schilderij heeft een eigen verhaal. 

Centraal in zijn werk staat de mens als eenzaam individu: machteloos en wat ongemakkelijk in een 
omgeving die niet lijkt te passen. Het schuurt en wringt bij Ter Horst maar hij verpakt het liefdevol, met 
stralende kleuren, in een aantrekkelijke jas. 

Over Hans ter Horst  
Schilder, tekenaar en illustrator Hans ter Horst werd geboren in 1959 in Heerlen. Hans volgde zijn 
opleiding aan de Stadsacademie Maastricht. 
Na zijn studie pakte hij het schilderen volgens de oude tradities weer op, omdat hij van mening is dat 
kennis en techniek de basis zijn voor het maken een goed kunstwerk. Voor hem dus geen gegooi en 
gesmijt met verf op het doek; maar een analytische en bedachtzame aanpak, gedaan met een 
tijdrovende precisie. Ter Horst is van mening dat we in de schilderkunst alles wel geprobeerd hebben. 
Hij zoekt dan ook niet zozeer naar vernieuwing, maar meer naar een eigen stijl met een eigen 
boodschap. 
Voor meer informatie: www.hansterhorst.nl 

Over Château St. Gerlach  
In het hart van natuurgebied Ingendael en op een steenworp afstand van Maastricht, ligt het 
eeuwenoude Château St. Gerlach. Het hotel telt 113 hotelkamers en –appartementen. Op het 
landgoed bevinden zich 3 eetgelegenheden: Restaurant Château St. Gerlach met een Frans 
georiënteerde keuken, Bistrot de Liège met Franse gerechten met eigentijdse twist en het koffie- en 
lunchconcept Burgemeester Quicx, Coffee & More. Verder beschikt het landgoed over een eigen Spa 
& Wellness en 16 vergader- en banketzalen (tot 1.000 personen). Château St. Gerlach maakt sinds 
1997 deel uit van het Limburgse familiebedrijf Oostwegel Collection en is lid van Relais & Châteaux. 
Voor meer informatie: www.stgerlach.nl  
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