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INTERIEUR STYLING  Woensdagavond vanaf 12 oktober 2016

WORKSHOP SCHRIJF EN SCHILDER  Zondag 16 oktober aan het water in
het clubhuis Rijn en Lek

OVERIGE CURSUSSEN Starten vanaf oktober

VACATURES BIJ HET WIJKS ATELIER
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INTERIEUR EN STYLING
 

Een nieuwe cursus in ons aanbod is interieur-styling.
Jacinta Parlevliet is binnenhuisarchtect. Als docent bij de cursus intereur-styling neemt ze
de cursist mee in een creatief proces om een interieur of je eigen interieur te (her)stylen.
Bekijk op de website het uitgebreide lesprogramma.

Start cursus 12 oktober op de woensdagavond en bestaat uit 8 lessen.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

SCHRIJF EN SCHILDER
 

De workshop "Schrijf en Schilder" is een unieke combinatie van twee disciplines. De
workshop bestaat uit een ochtend- en middaggedeelte en wordt gegeven door Marjan
Wittermans, schrijfdocent en Trudy Frederiks, schilderdocent.
Het thema voor deze dag is Water.
Boeiend om met hetzelfde thema in een creatief proces aan de slag te gaan onder leiding
van docenten met hun eigen professionaliteit.

De workshop wordt gegeven op zondag 16 oktober uiteraard aan het water en wel in en
om het clubhuis van de watersportvereniging Rijn en Lek, Aalswaard 50.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/
http://www.wijksatelier.nl/
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Workshops op zaterdag of zondag: NIEUW
Dit najaar is er elke maand een workshop in het weekend. Juist voor degene die
werken is gekozen voor een aktiviteit op zaterdag of zondag. Het zijn totaal
verschillende workshops, zodat er voor ieder wat te kiezen is.

16 oktober    Schrijf en Schilder workshop
Deze dag is een combinatie van schrijven en schilderen over het thema Water.
Marjan Wittermans laat je een dagdeel oefenen met het schrijven met gedichten in
vaste of losse vorm, maar ook met anderen tekstvormen.
Onder leiding van Trudy Frederiks wordt het andere dagdeel een schilderij gemaakt
over zee en wolken. Een leuke combinatie van twee kunstvormen op één dag.

6 november    Japans Zen-schilderen Sumi-E
Met Ruomei Tan ga je meditatief schilderen naar de oude Oosterse methode.
Sumi-E is de kracht van eenvoud, maximale creatie van verbeeldingskracht met
minimale penseelstreken en spaarzaam gebruik van kleur.

17 december  Kerst Tiffany-workshop
Glas-in-lood kunstenaar Hella Biemans neemt je mee in de glaskunst.
Je maakt een decoratief kunstwerkje voor de kerst.
 
Begeleid Atelier: NIEUW
Op de woensdagavond is het mogelijk op eigen niveau en naar eigen idee te werken
onder begeleiding van docent Olga Bohnsack. Dit aanbod bieden we met 20 lessen
verdeeld over een  heel cursusjaar. Het blijkt dat mensen, door vakanties buiten het
seizoen, veel lessen missen. Met deze vorm kan je zelf bepalen wanneer je komt en
betaal je niet door tijdens je vakantie. Naast het Begeleid Atelier is er op de
maandag- en dinsdagmorgen gelegenheid om vrij te schilderen in het Open Atelier.
 

VACATURES
 

Zin in vrijwilligerswerk bij het Wijks Atelier?

Binnen een enthousiast team zijn we op zoek naar een voorzitter
en een penningmeester; de laatste functie voor een beperkt aantal uur per jaar.

Neem contact op met jma.overdevest@gmail.com



22-12-16 13'44Nieuwsbrief Oktober 2016

Pagina 4 van 4https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=2200577

www.wijksatelier.nl
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