
Katja Koevoet is sinds 2011 actief als beeldend kunstenares van Fine PhotoArt. 

 

In januari 2011 startte ze haar eigen bedrijf 'Katsphotoart'. 

Ze is een ondernemende kunstenares en mamma. 

Katja is gespecialiseerd in Fine PhotoArt die zei haar Kats Originals noemt, al haar werk is 

gecertificeerd en wordt in beperkte limited edition uitgegeven. Thema's in haar werk zijn: 

natuur, zee, strand, dieren en soms mensen. In al haar werk laat zij zich leiden door kleur, 

compositie en haar emotie. Haar wereld, dingen beleefd en ervaren, verdriet, passie, tegenslag 

en geluk. Voor elk kunstwerk schrijft ze een gedicht. Wat ze wil uitdrukken wordt in haar 

werk uitgesproken. 

Haar doel: Unieke kunstwerken maken, zij speelt met kleur en licht en laat de kijker in het 

werk verdwijnen. Zij maakt kunst, niet alleen bedoeld voor privé personen of kunst puur voor 

decoratieve doeleinden, maar ook omdat ... kunst een manier is om te communiceren. Kunst 

die een reactie en perceptie creëert. Een symbolische portret van een onderneming, die de 

filosofie van een bedrijf tot uitdrukking brengen kan bv.  

Kunst werkt dan als een positieve en creatieve stimulans in dat bedrijf voor zowel klanten als 

medewerkers. 

In 2011 kreeg Katja met haar PhotoArt werk (gekozen uit 300 kunstenaars) samen met 34 

andere kunstenaars een plaats in het boek, speciale editie 'Beeldende Kunst Nederland' 

  

Op 30e september 2012 won Katja met haar Kats Original ’Biking’ de publieksprijs op de  

Nationale Kunstbeurs in Amsterdam. Katja haalde ook de 37e plaats uit  600 kunstenaars op 

de Nederlandse kunstdagen 2012 waarvan de finale plaatsvond in de Ahoy in Rotterdam. 

Ook dit jaar kwalificeerde zij zich weer in Den Haag en Amsterdam op de Regionale 

Kunstdagen  voor deelname aan de Nationale kunstdag die in november 2013 weer 

plaatsvindt in de van Nelle fabriek in Rotterdam. In Amsterdam, behaalde Katja dit jaar de 1
e
 

plaats op de Regionale kunstdag 2013 

 

Digitale fotografie heeft sinds de jaren 90 haar grote passie, daarvoor schilderde zij met 

olieverf en tekende met krijt. Eens was ze een paraveterinair dierenartsassistente en werkte in 

haar stage als dierenartsassistente in de dierentuin Artis in Amsterdam. Maar het schilderen en 

het maken van prachtige foto's was wat ze echt wilde doen. Dus in 10 jaar creëerde ze haar 

eigen stijl en werd een PhotoArt kunstenaar. Voor Katja zijn het meer dan mooie foto’s. Er 

leeft een idee in haar hoofd en de foto is de basis voor haar uiteindelijke PhotoArt kunstwerk. 

Haar werken variëren van realistische Fine PhotoArt tot de meer abstracte Fine PhotoArt. Al 

haar werk is gecertificeerd en wordt alleen uitgegeven in beperkte oplage met certificaat. 

Veel van haar werken lijken op afstand lijken foto’s, maar als je dichterbij komt 

dan blijken die mooie foto’s prachtige PhotoArt schilderijen te zijn. 

Katja maakt ook kunst in opdracht voor bedrijven, particulieren en instellingen en kunst van  

professionele atleten. 

Tot haar 19
e
 was Katja zelf een topsportster en was zij lid van het Nederlands Freestyle 

skiteam. Vandaar dat sport en kunst voor haar ook een heel mooie combinatie zijn. Ooit werd 

verwierf zij op haar 17
e
  de 2

e
 plaats op de WK Junioren 

 

Katja heeft op verscheidene plaatsen in Nederland en ook in het buitenland exposities bij 

galeries en bedrijven van haar Kats Originals en geeft ook regelmatig rondleidingen aan 

geïnteresseerden. 

 

Katja Koevoet 

www.katsphotoart.com 

http://www.katsphotoart.com/


info@katsphotoart.com 
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