"Mazal tov! Heel erg gefeliciteerd. "
Jezzebel 20-08-2009 11:33

Mazal tov!
Heel erg gefeliciteerd.

Of tidchadesh, zouden we eigenlijk zeggen in het Hebreeuws.'
May you renew yourself.
Maar dat is alleen voor een aankoop.
En dit een uitgave.

En er komt nog een boek.
Ik geniet ervan. :-)

Martijn Lagerwerf 20-08-2009 11:35

Tsja. iets aan de man brengen is ook kunst. Na 20 jaar galerie wil ik de kosten
ook niet
naast de baten zien. Dan denk ik straks bij elke verkoop hoeveel er nog moeten
kopen
voor dat gat dicht zit. De plassterk kloof.

fred van der wal 20-08-2009 11:43

Martijn
Het is voor de meesten van ons dweilen met de kraan open. In ons land is een
kunstenaar voor de overheid en het publiek uitschot dat afgescheept wordt met
een paar jaar een WIK uitkering, minder dan de bijstand.

Het is om wanhopig van te worden. Hier in het Bildt is een tamelijk levendig
klimaat wat kunstenaars initiatieven betreft. Kunstenares Kirsten Zwijnenburg is
goed in haar vak en goed in het organiseren, daarbij gezegend met contactuele
eigenschappen om jaloers op te worden

fred van der wal 20-08-2009 11:44

Jezzzebel
Mijn dank

R. Kruzdlo 20-08-2009 11:45

Via een website zullen auteurs de teksten van hun oeuvre (en eventueel een
omslagfoto) via internet kunnen uploaden om er vervolgens, door middel van
digitale druktechnologie, tegen een competitieve prijs kleine oplagen van te
laten drukken. De minimum oplage bedraagt 5 ex. Al deze publicaties zullen
daarnaast ook via dezelfde website te koop worden aangeboden aan andere
geïnteresseerde internetgebruikers.

fred van der wal 20-08-2009 11:50

Kruzdlo
Dat is al langer bekend
de formule van Writeshisstory is een andere
de uitgever beslist daar wanneer het boek wordt gedrukt en wie er
deel nemen aan de verzamelbundel
ik vermoed dat je boodschap de zoveelste poging is om
voor de webloglezers
mijn werk en persoon in een slecht daglicht te plaatsen

of belachelijk te maken
hetgeen je bij de staf van het Stedelijk Museum te Amsterdam
niet gelukt is

R. Kruzdlo 20-08-2009 11:52

Nee hoor Fred. Maar als iemand zelf een boek wil uitgeven kan dit ook hier: www.lulu.com/nl

Persoonlijk vind ik deze beter.
Veel sukses verder.

fred van der wal 20-08-2009 11:56

Lulu is mij bekend
vanwaar je goede raad Kruzdlo?
Je begrijpt mijn voorbehoud?

R. Kruzdlo 20-08-2009 12:00

Fred het blijft een boek book-on-demand.

Groet

fred van der wal 20-08-2009 12:09

De gedichtenbundel is geen printing on demand uitgave zoals ik heb uitgelegd.
Openen we weer de vijandelijkheden? Mij best, hoor! Geen enkel probleem!

fred van der wal 20-08-2009 13:19

Na informatie bij de administratie van de Rijksakademie te Amsterdam deelde men
mij mee dat R. Kruzdlo in tegenstelling tot hetgeen hij beweerde op zijn weblog
nooit de Prix de Rome heeft gewonnen.
Na informatie bij de administratie van Arti et Amicitiae te Amsterdam deelde men
mij mee dat R. Kruzdlo in tegenstelling tot hetgeen hij beweerde nooit lid is
geweest van voornoemde vereniging.
Een kennis van Kruzdlo, de mij totaal onbekende Zeeuwse illustrator Teun Nijkamp
uit Kats (Zeeland) bleek korte tijd lid geweest van Arti maar verliet verbitterd
de hoofdstad en de vereniging door gebrek aan succes als beeldend kunstenaar

fred van der wal 20-08-2009 13:21

Krudzlo
Je kunt een genummerd en gesigneerd exemplaar voor 25 euro krijgen met een inleg
koeleurenfoto van de auteur in behahaha.
10 % korting bij bestellingen boven de 100 exemplaren

misja 20-08-2009 13:59

pap, gefeliciteerd!!!
je liefhebbende dochter...

Isis Nedloni 20-08-2009 14:02

Ach....hoe bescheiden ben je....mn lief

Je hebt het over het jaar 2009

Nou....volgens mijn informatie is er minstens ieder jaar wel een boek verschenen
waar je naam in werd genoemd...je naam.....informatie over je werken...over je
manier van werken...of over de tentoonstellingen die je al doorwroet hebt.....
en bespeur ik hier veel humor in je heerlijke bijdrage.....

Prachtig om zo met je rauwe flinterdunne doorleefde po-e-zie in een boekwerk te
staan.

Ik verheug me op het exemplaar

En oef oef....wat een geluk...er komen nog meerdere jaren en jaren en jaren....

Waarom zo kinnesinne achtig blijven reageren heer krudzo...dat je uberhaubt nog
op de reactie ruimte durft te komen getuigd van een zeer grote plaat voor den
kopf.....

GEFELICITEERD LIEVE SCHAT!!!

HEERLIJK
STRAKS
SAMEN
LEZEN
IN
TREIN
OP SCHOOT
HARDOP
LEZEN
TERWIJL DE TREIN
DOOR HET LANDSCHAP WAAIT....

fred van der wal 20-08-2009 17:57

Misja
dank van je enige en echte vader
behuwd grootvader
en de onbegrijpelijke dader
van niet begane moorden
ik bedoel in woorden
maar even serieus
omdat jij je pappie vroeger als kleuter
zo leuk vond ging jij indertijd met ouwe vieze mannen
met een schimmel tussen hun achterpoten
zeker weten
maar er is één ouwe man
die nog viezer is en die heet????

fred van der wal 20-08-2009 18:06

ISIS
IS MIJN COMPAAN EN GELIEFDE
heeft mij altijd verdedigd
nooit afgevallen
zoals ik Isis nooit af zal vallen
al snijden ze het topje van mijn LUL af
ik ga door
en ga echt niet in hoekje zitten grienen

Dear Isis

het komende boekje vraag ik jou
een voorwoord te schrijven
vorige keer vroeg ik dat ook en dat heb ik nog
op CD
jouw woorden gooi ik niet weg
toen ging het mis door een upload
waar ik geen enkele ervaring mee had
nu gaat het wel goed
omdat het moet

fred van der wal 20-08-2009 18:11

Misja
Kan ik jou nog wel privé mailen
of breekt er weer iemand in jouw mailbox in
die wij allebei kennen
ik ben daar erg boos over
het was privé
hij is mijn laatste milligram respect kwijt

misja 20-08-2009 19:03

nu ik weet dat de inbreker alles kan traceren,
voel ik me weinig vrij om te mailen wat ik wil.
aan de andere kant,
verwacht ik geen gegraaf meer,
anders zwaait er wat.
eigenlijk is het voor mij niet zo heel erg dattie niet door wil,
voor de kids is het different koek.

je hebt gelijk dat je geen respect meer hebt,
zou ik ook hebben...

Martijn Lagerwerf 20-08-2009 21:45

Ik zet soms werken van mijzelf op Marktplaats.nl. Er is vandaag 25 geboden op
een werk. Top. Of niet??

fred van der wal 20-08-2009 22:00

25 is wel erg weinig dan heb je de kosten er bij lange na niet uit. Niet doen!

Jan Bouma 21-08-2009 09:31

@Fred... ook goeiemorgen...

Ik zeg maar zo bij ingeving...:

het tekent de goeie soldaat
dat hij niet wegloopt van zijn barricaden!
Die staat!
En de rest mag branden in de hel!
Ja! Ik ben wat obstinaat! :))

fred van der wal 21-08-2009 09:44

Jan
Dat is de taal van mijn hart
waarmee ik bemerk dat je de status hebt

van een maarschalk
behorende tot de hogere echelons
van het kunstzinnige krijgswezen
en de moed van Richard Leeuwenhart
die ook wel eens een schapenbout verorberde
Nou
branden in de hel mag ik als overtuigd gristen
niemand toewensen
want het behaagt de Heere Heere dat
allen behouden blijven
ook Krutsloo of de ongelovige Rolf van der M.
zelfs Klaverblad
die mij met zijn tolerantie
verweet op zondag naar
de uitzendingen van David Maasbach te kijken
ik neem het de man niet kwalijk
de ongelovige weet niet beter
want van wie zich verbergt achter
een hitsig wijvenprofiel
valt alles te verwachten

fred van der wal 21-08-2009 09:46

Ik ga gauw weer een stukje op het weblog zetten van dat ik zo'n echt zjenie ben
en zo goed als onbevlekt want in de herhaling ligt de kracht die met ons is

Jan Bouma 21-08-2009 10:52

Doe dat!

En bedenk alle dagen...
we worden nooit door het gepeupel verslagen...
dat versloeg zichzelf al door hun middelmatigheid!

fred van der wal 21-08-2009 11:38

Maar als je nou de Sterkste Man Van Nederland tegen komt? Wat dan????

Gegevens bewaren

fred van der wal
Woonplaats: Frankrijk
Ik woonde lang in Amsterdam van aug. 1944 tot 1 jan. 1978, daarna 24 jaar in
Friesland en sinds zeven jaar in de Bourgogne en dat is wonen in een grote,
mooie, overvloedige, paradijselijke tuin die zijn gelijke niet kent...ik ben in
mijn leven 20 maal verhuisd en woonde o.a. in Renkum, Amsterdam op 5 locaties,
Heemstede, Veenwouden, Bergum, Garijp, Leeuwarden op 2 locaties, Firdgum,
Oldeboorn,Couloutre. Mijn voorouders zijn van de ene tak afkomstig uit Beauvais
en de andere uit Friesland. De Franse tak is verantwoordelijk voor de perverse
inslag en intelligentie van mijn geslacht, de Friese voor het vitalisme, het
door drammen van achter de dijken gekoppeld aan een gezonde kijk op de werkelijk
heid. Nee, die Fred van der Wal heeft het geweldig met zichzelf getroffen!
Beroep: kunstschilder/auteur
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REALISTENGROEP WARNARS
Groepen
Bloggers in het Buitenland
Opgericht door Adriano_antoine_robbesom op dinsdag 26 mei 2009 20:12, 35 leden
Groep van bloggers in het buitenland

Boeken. Boeken. En nog eens boeken.

Opgericht door atonaal op maandag 25 mei 2009 22:18, 28 leden
Het gedrukte woord en andere aanverwante zaken betreffende het boek.

FOTOGRAFIE

Opgericht door K-O-E-K op zondag 7 juni 2009 22:00, 49 leden
Post die foto

Kunst & cultuur

Opgericht door gebruiker472 op zaterdag 6 juni 2009 10:14, 6 leden
Blogs over kunst & cultuur

Favorieten van fred van der wal

Motto Isis Nedloni ANI L'DODI V'DODI LI : Mijn geliefde is van mij en ben ik van
hem.

Laatste reacties

FRED VAN DER WAL: BEHA BOOBIE QUEEN SCHRIJFT ZIJN BOOBS VAN ZICH AF OF
NAAR ZICH
TOE (DEEL 3)
fred van der wal: Vooral in modeland wordt gejat tegen de klippen op, het ?

FRED VAN DER WAL: BEHA BOOBIE QUEEN SCHRIJFT ZIJN BOOBS VAN ZICH AF OF
NAAR ZICH
TOE (DEEL 3)

fred van der wal: Misja!!!!!!!!!!! kom op met die bra ik knip gelijk de cups er
?

FRED VAN DER WAL: BEHA BOOBIE QUEEN SCHRIJFT ZIJN BOOBS VAN ZICH AF OF
NAAR ZICH
TOE (DEEL 3)
misja: uiteraard wel aangebefd.... en meneer X zal mij niet meer in ?

FRED VAN DER WAL: BEHA BOOBIE QUEEN SCHRIJFT ZIJN BOOBS VAN ZICH AF OF
NAAR ZICH
TOE (DEEL 3)
Martijn Lagerwerf: maar waar het eindigt....Fred bij iets warms met borsthaar.
Dat ?

FRED VAN DER WAL: BEHA BOOBIE QUEEN SCHRIJFT ZIJN BOOBS VAN ZICH AF OF
NAAR ZICH
TOE (DEEL 3)
misja: even over marlies,waarom vind je het schrijnend dat het gekopieerd ?
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