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Captain Dutch Bushman voor Brand van Rotterdam Henk Chabot 1940   foto: Art Collart 

Sinds de oorlog in Oekraïne is Captain Dutch Bushman op verscheidene plekken te zien geweest. 

Captain Dutch Bushman performde bijvoorbeeld De Zwarte Wolk (Disappearance of  Humanity) bij  

het Chabot Museum en verscheen onder meer  in de site en context specifieke installatie Not For Sale, 

tijdens Art Rotterdam Buitenproject 2022.  Fotoverslag trendbeheer.com/toine-dutch-bushman-klaassen & Ms Paradise 

  

De Zwarte Wolk (Disappearance of  Humanity) Chabot Museum           foto: Art Collart 

https://trendbeheer.com/2022/05/25/toine-dutch-bushman-klaassen-not-for-sale/
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De Zwarte Wolk (Disappearance of  Humanity) Montesori Lyceum   foto: Floor Leemans 

De performance De Zwarte Wolk (Disappearance of  Humanity) zal ook te zien zijn tijdens en 

voor de officiële opening van Wilhelminakade 701 Kunst Voor Oekraïne op donderdag 9 

februari 2023. De performance zal aanvangen om 12 uur en zijn hoogtepunt  hebben 

tijdens/na de officiële opening tussen 14:30 en 15:30. werklicht.eu  

701 Kunst Voor Oekraïne is een initiatief van  Stichting Werklicht samen met Karmijn, about 

A woman en Niffo.  9 t/m zondag 12 februari 2023 van 11 tot 19 uur Wilhelminakade 701.  

Veiling: Een deel van de kunstwerken zal worden geveild ten behoeve van weeskinderen in 

het zwaar getroffen Oekraïne. De opbrengst is bestemd voor het project Breath Care For 

Kids. De dagen van het tentoonstellen zullen tevens fungeren als kijkdagen. Arie van der Ent, 

schrijver, vertaler en cultureel ondernemer, is de veilingmeester. Hij verblijft momenteel in 

Oekraïne. De online veiling zal na de tentoonstelling worden gehouden op een nog nader te 

bepalen moment. www.breathcareforkids.com 

 

 

Hieronder de foto’s van de voor en achterkant van het door mij ter beschikking gestelde 

kavel. Informatie kavel: 

Inbetween War &Freedom 2023 Toine Dutch Bushman Klaassen 36x 37 cm                    

zelfgemaakt en gebruikt volièredeurtje met foto en kunstcrocodillenlederen achterzijde 

https://werklicht.eu/
https://www.breathcareforkids.com/
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Captain Dutchbushman  “Not For Sale”   Art Rotterdam  Buitenproject  2022                                                                   foto: Joek KLaassen 
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Dutch Bushman’s bijdrage aan de De Aanschouw Bakfiets is te zien op Art Rotterdam pal tegenover 

de ingang op vrijdag 10 februari van 13 tot 13:15 uur stipt! www.aanschouw.nl/aanschouw-bakfiets 

 

Dutch Bushmen Performance Gathering @Kunstambasade feest @ Blue City Rotterdam 2022                     foto: Joek Klaassen 

 

https://www.aanschouw.nl/aanschouw-bakfiets/so-you-think-you-can-aanschouw.html


nieuwsbrief                                                                                                         Toine Dutch Bushman Klaassen 
 

 

Garderobe van Captain Dutch Bushman op in De Rotterdamse Ondergrondse 1-2-2023  

Bijna start de nieuwe editie van Rotterdam Art Week. 

De Kunstambassade focust zich dan graag op jullie atelier met het #Atelierdagboek. 

Als redactie zijn we specifiek op zoek naar actuele foto’s, snapshots of anekdotes uit jullie studio’s, 

ateliers en werkplaatsen. de+kunstambassade+in+de+aanloop+naar+rotterdam+art+week+2023 

 

Voorbereidingen voor de tentoonstelling 701 Kunst Voor Oekraïne 

https://kunstambassade.nl/nieuws/de+kunstambassade+in+de+aanloop+naar+rotterdam+art+week+2023/


nieuwsbrief                                                                                                         Toine Dutch Bushman Klaassen 
 

 

Een hoekje in de schetskamer van  mijn studio waar vaak mijn koffiemok met de skyline van Rotterdam staat. 

 

Voorbereidingen in De Rotterdamse Ondergrondse voor De Aanschouw Bakfiets tijdens Art Rotterdam. 
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Meer gentrification bullshit drawings/graphicnovels vind je op portfolio-Toine-Dutch-Bushman-Klaassen-stadstekenaar-2022 

Behoud de volkstuinparken in Rotterdam 

De verborgen parels in de stad worden bedreigd. De volkstuinen verliezen in de nieuwe 

huurovereenkomst met de gemeente hun bestaansrecht en dreigen deze biodiverse plekken te moeten 

afstaan voor flats en beton. Steun het behoud van de groene longen in een overvol Rotterdam! 

Reeds 5.714 ondertekeningen   volkstuinenrotterdam.petities.nl 

 

 

https://www.toineklaassen.com/blog/wp-content/2022/04/portfolio-Toine-Dutch-Bushman-Klaassen-stadstekenaar-2022.pdf
https://volkstuinenrotterdam.petities.nl/?fbclid=IwAR2M60CGhG1v7-sSvximkznw7DJy0wmH4_eipAJz3X0clVQpeUcuRjS5aFA
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Collectors Item  84*34*47cm 2016 verzameld piepschuim uit de Maas in oude door mezelf gemaakte en gebruikte vogelkooien 

 

Dutch Bushman works in de Trendbeheer Shop                                                

shop.trendbeheer.com/product/toine-dutch-bushman-klaassen 

Kunstambassade het solidaire Rotterdamse kunstenaar platform        

kunstambassade.nl/kunstenaars/toine+dutch+bushman+klaassen/ 

 

Stuur mijn nieuwsbrief graag door als je wil.  

Vriendelijke groeten en veel kijkplezier van Toine Dutch Bushman. 

https://shop.trendbeheer.com/product/toine-dutch-bushman-klaassen-collectors-item/
https://kunstambassade.nl/kunstenaars/toine+dutch+bushman+klaassen/

