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JEUGDCURSUSSEN door Yvonne Mollee en Karin Boers 
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EEN NIEUW CURSUSJAAR MET EEN NIEUWE HUISSTIJL
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WIJKS ATELIER op KLEURRIJK UIT in WIJK

Kom zaterdag 3 september naar de markt en bezoek het Wijks Atelier in De Open Hof.
Bekijk de nieuwe huisstijd en maak vooral kennis met het cursuspakket.
De hele dag door zijn er workshops om aan mee te doen of om er alleen maar naar te
kijken.
Misschien wordt je enthousiast voor een cursus en kan je je daar ter plekke inschrijven.

Bij inschrijving op die dag krijg je 10% korting

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

MASTERCLASS  Sam Drukker

http://www.wijksatelier.nl/


Op zaterdag 8 oktober komt de bekende kunstenaar Sam Drukker bij het Wijks
Atelier een masterclass geven. Hij gaat meer uit van vlakken in plaats van lijnen;
kortom hij wil mensen op een andere manier laten kijken en werken. Er wordt
gewerkt naar model

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

JEUGD CURSUSSEN

Woensdagmiddag  van 7 - 9 jaar en van 10-13 jaar.
Onder leiding van Yvonne Mollee en Karin Boers ga je tekenen en schilderen, maar
werk je ook met allerlei andere technieken.

Donderdagavond 12 - 17 jaar
Trudy Frederiks en Karin Boers geven ieder 5 lessen en laat je kennis met met veel
creatieve technieken, waarin ook rekening gehouden wordt met je eigen inbreng.

Dinsdagmiddag 9 - 14 jaar
Atelier Textiel; met Jet van Dinter leer je het zelf ontwerpen en maken van allerlei
leuke gebruiksvoorwerpen. Maar bovenal leer je dat op een naaimachine te maken!

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/
http://www.wijksatelier.nl/


LEZINGEN door Hoo Man Chan

Afgelopen periode hebben we al een aantal keer kunnen genieten van de
deskundige en enthousiaste manier waarop de heer Hoo Man Chan een lezing
verzorgd. Hij zal dit cursusjaar viermaal op de woensdagavond een lezing geven, die
gekoppeld is aan een grote nationale tentoonstelling.

5 oktober 2016                 Hollanders in huis
16 november 2016           Fra Bartolommeo
15 februari 2017               Surrealisme
5 april 2017                      Mondriaan

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

http://www.wijksatelier.nl/


Een nieuw cursusjaar met een nieuwe huisstijl.
 

In het komend cursus jaar zijn een aantal nieuwe
cursussen opgenomen.

De al langer lopende  cursussen, zoals schilderen, chinees
schilderen, keramiek, glas-in-lood, fotografie en

beeldhouwen starten in september.
Houd de startdatum in de gaten op www.wijksatelier.nl

Fotografie: beeldrefelectie en beeldesthetiek: NIEUW
Een nieuwe cursus die je kunt volgen na de fotografiecursus voor gevorderden. Je
gaat je verdiepen in de kunst van de fotografie en leert wat een beeld een WOW-
effect geeft. Leen Dekker laat je dit in 5 lessen ervaren.
 
Atelier Interieur: NIEUW
Je krijgt basistechnieken aangereikt om zelf om zelf aan de slag te kunnen in het
interieur. Jacinta Parlevliet, binnenhuisachitect, vertelt in 8 lessen hoe je kleur, licht
maat en vormgeving kan toepassen in je eigen omgeving.
 
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.

29 oktober    Rivierenlandschap schilderen
Met landschapsschilder Karin Boers een dag schilderen aan de rivier.

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.
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