
 

 
Wilgen 

  

 
Acryl op doek 60 x 50 cm. 
Techniek: Penseel 

Ingelijst in samengestelde baklijst met zilver vergulde slagmetalen lijst met over de 
hoek afgewerkte verstekken. 
De lijst is met de hand gemaakt.  
De buitenmaat van het schilderij inclusief de lijst is ca. 78 x 68 cm. 

Prijs: € 1250,- 
  

      

 
Wolken drijven het land in 

  

 
Acryl op paneel   80 x 108 cm 
Techniek: Paletmes 

Ingelijst in een klassieke brede mat zwarte schulplijst. 
De buitenmaat inclusief lijst is  ca. 93 x 121 cm. 
 
Prijs: € 1250,- 
  

      

 
Vue Ardennes 

  

 
Acryl op paneel katoen-bespannen    
Techniek: Penseel  
 
Ingelijst in een klassiek slagmetaal-gouden schulplijst met inleglijstje. 
De buitenmaat inclusief lijst is  ca. 38 x 48 cm. 
 
Prijs: € 450,- 

   

      

 
Ardennes en vue sarcelle 

  

 
Acryl op paneel katoen-bespannen    
Techniek: Penseel 

Ingelijst in een klassieke handgekleurde dubbele "Atelierlijst"  
De buitenmaat inclusief lijst is ca. 43 x 37 cm. 
 
Prijs: € 580,- 

  

      

 
Dommeldal 

  

 
Acryl op paneel katoen-bespannen   40 x 50 cm. 
Techniek: Paletmes  
 
Ingelijst in een moderne platte lijst met zilver en bruin. 
Buitenmaat inclusief lijst is ca. 48 x 58 cm. 
 
Prijs: € 675,- 
  

      

 
Collines des Ardennes 

  

  

 
Acryl op paneel   50 x 40 cm. 
Techniek: Paletmes 

Ingelijst in een moderne handverzilverde bloklijst met inleglijst in blauw. 
De buitenmaat inclusief lijst is ca.   58 x 48 cm. 
 
Prijs: €  695,- 
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Maison dans les Ardennes 

  

 
Acryl op paneel katoen-bespannen  40 x 50 cm.  
Techniek: Penseel 

Ingelijst in een moderne geschulpte lijst met zilver en bruin. 
Buitenmaat inclusief lijst is ca. 49 x 59 cm. 
Prijs: €  475,- 

      

 
Bittburger stuw 

  

 
Acryl op paneel katoen-bespannen   24 x 30 cm. 
Techniek: Paletmes 

Ingelijst in een renversé bolle lijst, handgekleurd. 
Buitenmaat inclusief lijst is ca. 31 x 37 cm. 
 
Prijs: € 375,- 

      

 
Plage déserté 

  

 
Acryl op paneel katoen-bespannen  36 x 46cm. 
Techniek: Penseel en paletmes 
 
Ingelijst in handvergulde vlakke schulplijst 
Buitenmaat inclusief lijst is ca. 42 x 52 cm. 
 
Prijs: € 475,- 
  

      

 
Une pomme bleue 

  

 
Acryl op linnen   60 x 90 cm. 
Techniek: Penseel 

Ingelijst in een zwarte baklijst met modern ornament verzilverde bovenrand. 
De buitenmaat inclusief lijst is ca. 68 x 98 cm. 
 
Prijs: € 1200,- 

  

      

 
Arbre en automne 

  

 
Acryl op linnen   40 x 40 cm. 
Techniek: Penseel 

Ingelijst in een zwarte baklijst met brons verzilverde bovenrand. 
De buitenmaat inclusief lijst is ca. 47 x 47 cm. 
 
Prijs: € 380,- 

  

      

 
Les arbres dans le soleil du soir 

  

 
Acryl op linnen   90 x 30 cm. 
Techniek: Penseel 

Ingelijst in een gele renversé baklijst met verzilverde bovenranden. 
De buitenmaat inclusief lijst is ca. 100x40 cm. 
 
Prijs: € 580,- 
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Les yeux tristes 

  

 
Acryl op linnen   80 x 30 cm. 
Techniek: Penseel 

Ingelijst in een zwarte baklijst met verzilverde bovenrand. 
De buitenmaat inclusief lijst is ca. 86 x 36 cm. 
 
Prijs: € 550,- 

  

      

 
Terschelling-strand 

  

 
Acryl op paneel katoen-bespannen   40 x 50 cm. 
Techniek: Penseel 

Ingelijst in een Danish Design  handgekleurde  "Atelier-baklijst"  
De buitenmaat inclusief lijst is 49 x 59 cm. 
 
Prijs: € 750,- 

  

      

 
Leny-1 

Verkocht 

  

Acryl op doek 150 x 60 cm 
Techniek: Penseel 
 
Handgekleurde Antaciet lijst met rode onderkleur 
De buitenmaat inclusief lijst is ca. 170  x 70 cm. 
 
Prijs: € 1900,- 

      

 
 Leny-2 

  

Acryl op doek  60 x 120 cm 
Techniek: Penseel 
 
Handgekleurde vergulde lijst, bronskleurig Slagmetaal net fantasie motief en 
parelrand 
Met parelrand binnenlijstje "fillet" (let op! de hele lijstbreedte is niet zichtbaar in de 
afbeelding.) 
De buitenmaat inclusief lijst is ca. 80 x 140 cm. 
 
Prijs: € 1850,- 

      

 
Leny danst 

  

Acryl op doek  120 x 40 cm 
Techniek: Penseel 
 
Mooie handgekleurde Zilver/bronskleurige lijst 
De buitenmaat inclusief lijst is ca. 134 x 54cm. 
Prijs: € 1650,- ( i.c.m. 'Lennard danst' € 3100,-) 
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Lennard Danst 

  

Acryl op doek  120 x 40 cm 
Techniek: Penseel 
 
Mooie handgekleurde Zilver/bronskleurige lijst 
De buitenmaat inclusief lijst is ca. 134 x 54cm. 
Prijs: € 1650,- ( i.c.m. 'Leny danst' € 3100,-) 

      

 
Herfst 

  

Acryl op doek  100 x 100 cm 
Techniek: Penseel 
 
De omlijsting bestaat uit de originele takken van de Amerikaanse eik 
 
 
Prijs: € 1500,- 

      

 
Rots 

  

Acryl op doek  40 x 40 cm 
Techniek: Penseel 

Handgemaakte atelierlijst met echte goud vergulding 
De buitenmaat incl. lijst is ca. 55 x 55 cm. 

Prijs: € 950,- 
      

 
 Midsland 

  

Acryl op paneel katoen-bespannen   50 x 40 cm. 
Techniek: paletmes 

Ingelijst in een  handvergulde "Atelierlijst"  sleets zilver op rood. 
De buitenmaat inclusief lijst is ca. 63 x 53 cm. 
 
Prijs: € 850,- 

  

      

 
Naar het licht 

Verkocht 

  

Acryl op linnen   30 x 40 cm. 
Techniek: Penseel 

Ingelijst in een zwarte baklijst met brons verzilverde bovenrand. 
De buitenmaat inclusief lijst is ca. 37 x 47 cm. 
 
Prijs: € 340,- 

  

      

 
De IJssel 

  

Acryl op linnen   70 x 30 cm. 
Techniek: Penseel 

Ingelijst in een white wash houten baklijst met echt sleets goud vergulde bovenrand. 
De buitenmaat inclusief lijst is ca. 73 x 33 cm. 
 
Prijs: € 545,- 
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Deventer 
Verkocht 

  

Acryl op linnen   30 x 70 cm. 
Techniek: Paletmes 

Niet Ingelijst 
 
Prijs: € 385,- 

  

      

 
Boom 

  

Acryl op linnen   30 x 70 cm. 
Techniek: Penseel 

Ingelijst in een brown wash houten baklijst met brons verzilverde bovenrand. 
De buitenmaat inclusief lijst is ca. 33 x 73 cm. 
 
Prijs: € 495,- 

  

      

  
Leny 4 

  

Acryl op doek  100 x 100 cm. 
Techniek: Penseel 
 
Zonder lijst 
 
 
Prijs: € 1400,- 

      

 
Winter Knoptoren 

  

Acryl op Doek  40 x 30 cm. 
Techniek: Penseel 
 
De lijst is een over de hoek afgewerkte  
handgemaakte lijst met een vergulding van echt zilver en echt wit goud (€ 275,- incl.) 

Prijs: € 750,- 
      

    

 

Portretten 
Portretten op doek worden standaard op 70x50 cm geschilderd. 

De prijs voor een geschilderd portret in Acryl is € 600,- (exclusief lijst) 
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 Adele 

  

Acryl op doek  60 x 50 cm 
Techniek: Penseel Klik HIER voor een metamorfose 

Handgemaakte atelierlijst, antraciet met ornamentrand in goud vergulding 
De buitenmaat incl. lijst is ca. 75 x 66 cm 

Prijs: € 775,- 

      

 
Wendy Kokkelkoren 

  

Acryl op doek 70 x 50 cm. 
Techniek: Penseel 
 
Ingelijst in een  handvergulde "Atelierlijst"  in echt platina. 
De vergulding is buitengewoon kostbaar. Vandaar dat alleen de lijst al € 1225,- is) 
De buitenmaat inclusief lijst is ca. 83 x 63 cm. 
De originele foto van Wendy is HIER te bekijken 
 
(totaal)-Prijs: € 1800,- 
  

      

 
Petra 

Afgeleverde opdracht 

  

Acryl op doek 70 x 50 cm. 
Techniek: Penseel 
 
Ingelijst in een goudpatiene lijst. 
 
De buitenmaat inclusief lijst is ca. 86 x 66 cm. 
 De originele foto van Petra is HIER te bekijken 
  

      

 
Tania 

Niet te koop 

  

Acryl op doek 70 x 50 cm. 
Techniek: Penseel 
 
Ingelijst in een rode handgekleurde KOMODO lijst. 
 
De buitenmaat inclusief lijst is ca. 85 x 65 cm. 
  
Bekijk HIER de originele foto van Tania (foto Dick Nicolai) 

      

 
Syreeta 

Afgeleverde opdracht 

  

Acryl op doek 70 x 50 cm. 
Techniek: Penseel 
 
De originele foto van Syreetha is HIER te bekijken 
 
  
  
  

      

 
Loulou 

Afgeleverde opdracht 

  

Acryl op doek 70 x 50 cm. 
Techniek: Penseel 
 
De originele foto van Loulou is HIER te bekijken 
 
  
  
  

      

      

      
 

http://www.inlijsterij.nl/Harrysch/Verkoop/Adele.MOV
http://www.inlijsterij.nl/Harrysch/Verkoop/Wendy-Origineel.jpg
http://www.inlijsterij.nl/Harrysch/Verkoop/Petra-or.JPG
http://www.muziekencyclopedie.nl/action/image/upload/-1/-1/false/9256
http://www.inlijsterij.nl/Harrysch/Verkoop/syreeta-or.JPG
http://www.inlijsterij.nl/Harrysch/Verkoop/Loulou-or.PNG
http://www.inlijsterij.nl/Harrysch/Verkoop/Adele.JPG
http://www.inlijsterij.nl/Harrysch/Verkoop/Wendy.JPG
http://www.inlijsterij.nl/Harrysch/Verkoop/Petra.jpg
http://www.inlijsterij.nl/Harrysch/Verkoop/Tania.JPG
http://www.inlijsterij.nl/Harrysch/Verkoop/Syr.JPG
http://www.inlijsterij.nl/Harrysch/Verkoop/Loulou.jpg

