In 2002 verruilt Ferdy Steger het
grote reclamebureau voor een reclame-netwerkorganisatie. Het reclamebureau wordt hierdoor overzichtelijker en het schilderen neemt hand
over hand toe. De technieken en het
gebruik van heldere kleuren worden
steeds verfijnder. De schilderijen lijken te leven door de complementaire
kleuren en vele lagen die op het doek
worden gezet. Met grote vaart werkt
hij in series van 6-7-8 schilderijen die
laag na laag tot stand komen. Zonder
plan of idee schildert hij vanuit intuïtie. Naarmate het schilderij vordert,

Ferdy Steger

komt de ratio om de hoek en krijgt het
schilderij zijn vorm.

Ferdy Steger werd in 1959 geboren in de hoofdstad van Brabant

Geïnspireerd door de expressionisten

‘s-Hertogenbosch. Vanaf zeer jonge

uit het begin van de vorige eeuw

leeftijd hanteert hij het penseel. Op

‘Die Brücke en Der Blaue Reiter en de

18 jarige leeftijd starten zijn eerste

CoBrA-beweging, volgt Steger zijn

exposities. Het schilderen blijkt

eigen weg en eigen stijl. Vrolijkheid

niet alleen leuk maar ook succes-

spat van het doek.

vol. Na zijn studie aan SintLucas en
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St Joost krijgt de reclamewereld de

Daarover zegt hij: ‘Kunst moet men-

voorkeur.

sen inspireren en laten genieten.’
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iedereen doet mee

schilderij 40x50 cm
acryl op canvas
prijs inclusief lijst € 795,-wijn idee
Rioja
Bijtend en speels en ook een mooie straffe afdronk.

De k*thond van de
buren
De grote jongens uit de buurt hebben een spel bedacht. Een spel
waar ieder kind van elke leeftijd
aan mee mag doen, ook jij!

schilderij 40x50 cm
acryl op canvas

Als 2 jarige is de hele wereld erg

prijs inclusief lijst € 795,--

groot voor je. Zeker de hond van

wijn idee

de buren. De k*thond die altijd

Cavalier 360 rosé

naar jou blaft en je de stuipen op

Lekker rondjes (360 graden) rennen met je vrienden.

het lijf jaagt.
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De zoektocht

schilderij 40x50 cm
acryl op canvas
prijs inclusief lijst € 795,-wijn idee
Prime Grives
Lekkere zoete wijn met een beetje kruidige afdronk.
Net zoals een sauna waar je koud warm en kruidig
combineerd.

Sneeuwballen
gevecht
Samen met je vriendjes op stap,
Lekker banjeren door de weilanden op zoek naar. die schatkist of
gewoon iets spannends. Iets doen
wat eigenlijk niet mag maar wel
heel stoer i.s. En later als je groot
bent over kunt opscheppen.
schilderij 40x50 cm

Heerlijk, de eerste sneeuw is

acryl op canvas

gevallen en deze verse sneeuw

prijs inclusief lijst € 795,--

vraagt om een sneeuwballen-

wijn idee

gevecht. Uiteraard met al jouw

Gnarly Head Zindfandel

vriendjes en honden uit de buurt.

De druif komt oorspronkelijk uit Kroatie, daarna is hij
opgedoken in Italie als de Primitivo en tegenwoordig
wordt hij verbouwd in Amerika als de Zinfandel.
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Mijn vrijheid

schilderij 40x50 cm
acryl op canvas
prijs inclusief lijst € 795,-wijn idee
Berry Busch Shiraz
Deze druiven groeien niet te hoog van de grond.
Misschien pikken de kwajongens wel wat druiven
van de bosjes af.

Kwajongens
Naar school gaan is leuk, veel leren en veel vriendjes ontmoeten.
Maar je leert er ook dingen die je
later zullen belemmeren in jouw
handelen. Zaken die jou gaan
beknotten in jouw vrijheid van
denken en handelen.
schilderij 30x40 cm

Iedereen kent ze wel. De stoere

acryl op canvas

jongens die alles doen en durven.

prijs inclusief lijst € 650,--

En daarbij ook nog kattenkwaad

wijn idee

uithalen. Zo wil ik ook wel wor-

Grillo

den als ik groot ben en de leeftijd

Oorspronkelijk werd de Grillo verbouwd voor een locale

van 7 heb bereikt.

zoete witte wijn, alleen die vraag is terug gelopen.
Tegenwoordig wordt er van de Grillo druif een lekkere
frisse wijn gemaakt.
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Op reep

schilderij 40x50 cm
acryl op canvas
prijs inclusief lijst € 795,-wijn idee
Dornfelder
Deze wijn is een lichte rode wijn, mooi rood van
kleur. Een goede wijn om mee te beginnen.

Mijn eerste meisje
Eindelijk een keer iets uitgehaald
waar je zo vaak voor gewaarschuwd was om dat niet te doen.
En ja het is wel stoer om het gedaan te hebben maar misschien
heeft iemand het wel gezien. En
dat knaagt uiteraard.
schilderij 30x40 cm

Je eerste echte vriendinnetje ont-

acryl op canvas

moeten En dan je eerste kusje...

prijs inclusief lijst € 650,--

Bah, dat was niet de bedoeling.

wijn idee

Maar vergeten.... dit lieve meisje,

Chinin blanc

nee nooit.

Wijn uit Zuid Afrika. Tijdens de apartheid was het een
taboe om wijn te drinken uit Zuid Afrika, alleen de
Nederlanders deden dat wel.
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Wielaatwieuit

schilderij 60x80 cm
acryl op canvas
prijs inclusief lijst € 945,-wijn idee
Cava
Dit moet gevierd worden! En dat doe je met
bubbels en wij kiezen dan voor de Cava.

Moederdag
Ja hoor helemaal blij. We kregen
een puppie. Maar wat ik vergeten
was dat deze natuurlijk ook groot
wordt en heel sterk. Nu is hij 1
jaar en zeker zo groot als ik . En
wie laat wie nu uit ?

schilderij 60x80 cm

Vandaag is het feest. Het is moe-

acryl op canvas

derdag. We zijn allemaal blij want

prijs inclusief lijst € 945,--

het is toch zo een lieverd die moe-

wijn idee

der. Mijn versje opzeggen en dan

Reserva esp . Chardonnay

lekker ontbijt op bed. Heerlijk!

Redelijk stevige Chardonnay met 8% hout waardoor hij
ook fris blijf t maar toch genoeg body heef t.
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mijn onschuld

schilderij 100x140 cm
acryl op canvas
prijs € 1900,-wijn idee
Single vine yard Pinot Noir
Mooi rood beetje hout maar niet te veel. Dus genoeg
body om te wijn te kunnen handelen (just as his dog).

This is not my dog

16 jaar voor het eerst echte verkering. In al je onschuld geef jij
jezelf over aan ... de ware liefde.

schilderij 100x140 cm
acryl op canvas
prijs € 1900,-wijn idee

“Does your dog bite?

Cote

No my dog does not bite!

Cote is een blend van 2 wijnen die heel verschillend zijn

Grrrrr.....

en samen komen tot een verassende blend. 2 druiven
die je niet samen zou paren maar toch een mooi geheel

You said your dog doesn’t bite.

vormen.

This is not my dog”.
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Wijnlokaal 073
Ridderstraat 3b
5211 JZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-8200338
E-mail: info@wijnlokaal073.nl

Ferdy Steger
Souverein 15
5283 PM Boxtel
T: 0653 935 535
E: info@ferdysteger.nl
W: ferdysteger.nl

