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THEATER MAKEN VAN EIGENWERK door Marte Afman vrijdagavond start op
11 maart voor 8 lessen

GLAS IN LOOD door Hella Biemans vrijdagavond start 18 maart voor 5 lessen

CHINEES SCHILDEREN door Ruomei Tan donderdagochtend 

BEELDHOUWEN IN HOUT door Anja Hakvoort elke vrijdagochtend
nog ruimte voor enkele cursisten dus meld je snel aan

CULTUURCAFE "VERBEELD DE TOEKOMST" woensdagavond 30 maart
deze culturele avond begint om 20:00 uur in het Feuniksgebouw

BASIS CURSUS FOTOGRAFIE door Rob Haak maandagavond start 4 april
voor 8 lessen

NIEUW  FOTOREFLECTIE EN BEELDESTHETIEK door Leen Dekker
maandagavond start 4 april voor 5 lessen   
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THEATER MAKEN VAN EIGEN WERK

Dit voorjaar geeft Marte Afman weer theaterlessen!
Vanaf 11 maart 8x op de vrijdagavond van 19:30 - 22:00 uur.
Zij leer je theatervaardigheden door middel van spelopdrachten of van je eigen werk.
Hiermee kan je een verhaal grappig, leuk of juist ontroerend brengen.

Voor aanmelden en informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

GLAS IN LOOD
Na een succesvolle introductiecursus gaat Hella Biemans een cursus Glas-in-lood  in het
voorjaar op de vrijdagavond. Het zijn 5 lessen en zij start op 18 maart. Er zijn nog enkele

http://www.wijksatelier.nl/


plaatsen vrij om met deze cursus mee te doen.

Voor aanmelden en informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

FOTOREFLECTIE EN BEELDESTHETIEK
 

Deze korte cursus is bedoeld voor mensen die de vervolgcursus fotografie hebben gevolgd
of veel met fotografie bezig zijn.  Zij kunnen zich verdiepen in de kunst van de fotografie.
Met centraal de vraag: wat geeft het beeld een WOW-factor?
Wat maakt deze foto esthetisch verantwoord?
Aan bod komen onder andere compositie, sfeer en beeldanalyse
De cursus wordt gegeven door fotograaf Leen Dekker
5x op de maandagavond van 19.30 -22.00 uur om de week.
Eerste les start op 4 april

BASIS CURSUS FOTOGRAFIE
 

In deze cursus maakt u kennis met de basistechniek van de fotografie.
Hoe gebruikt u de camera en wat kun u er eigenlijk allemaal mee doen?
Het wordt allemaal besproken in de lessen.
Verder oefent u met opnametechnieken diafragma, sluitertijd en belichting.
Ook compositie, kleur en lichtgebruik stelt de docent aan de orde.
Door opdrachten uit te voeren, leert u de basistechniek van de camera te hanteren zodat u
deze op creatieve wijze kunt toepassen in uw foto's.
In elke les oefent u met uw eigen camera in of buiten het atelier.
Wij starten op maandag avond 4 april van 19:30 - 22:00 uur

Voor aanmelden en informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl
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CHINEES SCHILDEREN

Chinees schilderen en kalligrafie behoren tot de oudste kunstvormen ter wereld en worden
beoefend met speciale penselen, inkt en verf op rijstpapier of zijde. Chinezen beschouwen
deze schilderkunst ook als een meditatievorm en is daarom gunstig voor de gezondheid,
ontspanning en concentratie.

Tegenwoordig is deze kunstvorm niet alleen populair in Azië, maar ook in het Westen. Veel
Westerlingen zoeken hun inspiratie en innerlijke rust bij het Chinese schilderen en
kalligrafie.

Eerst leren we de penseelhouding en inktpenseelstreken via de Chinese kalligrafie.
Daarna de basistechniek van bamboe, bloemen, vogels, landschappen of kalligraferen met
Chinese karakters.

Voor aanmelden en informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl
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