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EXPOSITIE KINDERATELIER werk van alle kinderen woensdag 18 mei van
19:00 - 20:00 uur in het Feuniksgebouw

CURSISTEN EXPOSEREN tijdens De KUNSTROUTE van 21 en 22 mei in het
Feuniksgebouw

KERAMIEK EXPOSITIE tijdens De KUNSTROUTE van 21 en 22 mei op de
Prins Hendrikweg 13 

SCHILDERWEEK OP WALCHEREN  van 15 t/m 19 augustus 2016

NIEUW PROGRAMMA 2016-2017
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EXPOSITIE KINDERATELIER

Op woensdag 18 mei gaan we het cursusjaar feestelijk afsluiten met een expositie van het
werk van alle kinderen.
Vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa's, oma's, vrienden en vriendinnen etc. zijn
van harte welkom.
Expositie is in het Atelier van het Wijksatelier van 19:00 - 20:00 uur Feuniksgebouw
Walplantsoen te Wijk bij Duurstede
 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


CURSISTEN EXPOSEREN

Tijdens De KunstRoute in het weekend van 21 en 22 mei van 13.00 - 17.00 uur
exposeren cursisten recent werk. Vele cursisten van verschillende docenten zullen
hun werk laten zien. Chinees schilderwerk, acryl- en olieverf schilderijen, fotografie,
glas-in-lood en beeldhouwwerk in hout. Mensen die schilderen op de open ateliers
zullen ook hun werk tonen. De cursisten van Yvonne Mollee exposeren tijdens De
KunstRoute hun keramiek aan de Prins Hendrikweg 13. De kinderen van het
kinderatelier van Karin Boers en Yvonne Mollee hebben hun eigen expositie op
woensdag 18 mei van 19.00 - 20.00 uur. Ieder is welkom op onze exposities en
mogelijk krijg je inspiratie om lessen te volgen in het nieuwe cursusjaar. 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


Docenten van Wijks Atelier geven schilderweek op Walcheren van 15 t/m 19
augustus 2016

In Oostkapelle (Walcheren) geven Karin Boers en Anne Jitske Salverda,
schilderdocenten van Stichting Wijksatelier een schilderweek in eigen beheer. 
Zij logeren op Duinoord, Dunopark 44 en geven daar in de buurt lessen.

We laten ons natuurlijk inspireren door de schilders die begin 20ste eeuw daar
geschilderd hebben zoals Mondriaan, Jan Toorop en Jacoba van Heemskerck.
De zee, duinen, maar ook de oude dorpjes zijn ons onderwerp.

Opgave voor de cursus voor 1 juni bij Karin Boers.  Let op alleen gemailde
aanmeldingen tellen mee voor de cursus (karin.boers@casema.nl)
Reserveren van een verblijf daar in de buurt regelt u zelf. In de buurt
liggen campings en de huisjes parken Duinoord, Schoonzicht Hollidays en via
de vvvzeeland.nl  kun je ook van alles vinden
Kosten van de lessen ex. materiaal; € 250,00
 
Het eten s’avonds willen we onderling regelen, we kunnen samen koken en
eten in het huis op Dunopark.

De cursus; Voor wie er zondagmiddag al is starten we met een
kleine opwarmactiviteit om elkaar en de omgeving te leren kennen.
Van maandag t/m vrijdag wordt er gewerkt van 9.30 uur – 14.00 uur.
Op woensdag werken we van 9.30 uur-17.00 uur.
Vrijdag eindigen we met een expositie.

Elke middag tegen 18.00 uur bespreken we het werk, al of niet met een goed
glas.
Materiaal neem je zelf mee. Er wordt gewerkt met acryl, olieverf of



tekenmaterialen naar eigen keuze.
Bij opgaven volgt er nog een materialenlijst.
Veldezels kunnen we voor cursisten meenemen die er geen hebben.
Wij hebben er weer heel veel zin in..

Anne Jitske Salverda en Karin Boers

PROGRAMMA 2016 - 2017

Het cursusprogramma is opgesteld en staat weer op de website.  
Ieder kan dus inschrijven voor het nieuwe cursusjaar.
Het is weer een ruim aanbod van langlopende en kortere cursussen, workshops en
lezingen.
Nieuw is dat, bij voldoende belangstelling, dit jaar Begeleid Atelier gegeven gaat
worden met een flexibel systeem van 20 lessen verdeeld over 28 weken; we hebben
hiervoor gekozen omdat veel mensen korte periodes op vakantie gaan en lessen
missen. Ieder kan op eigen niveau en met eigen materiaal werken, maar krijgt
daarbij individuele deskundige ondersteuning.

We proberen volgend seizoen 1x per maand op zondagmiddag een workshop te
organiseren.
We zijn nog in onderhandeling met enkele docenten betreffende nieuw aanbod van
cursussen en workshops. Hierover later op de website.
In september start Leen Dekker met een cursus Fotoreflectie en esthetiek voor
mensen, die gevorderd zijn in de fotografie en zich in hun hobby verder willen
ontwikkelen.

Op zaterdag 1 oktober geeft Sam Drukker een masterclass bij het Wijks Atelier!
Sam Drukker is een bekend Nederlands kunstenaar.
Hij volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva te
Groningen en geeft les op de Wackers Academie.
Meer informatie volgt nog op de website, maar voorinschrijving is al mogelijk. 

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

www.wijksatelier.nl
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