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GLAS IN LOOD CURSUS door Hella Biemans 5 lessen start op vrijdagavond
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19 januari 2018

KERAMIEK op de dinsdagavond door Yvonne Mollee start op 16 januari 2018
 



WORKSHOP KERST TIFFANY 17 December

Leuk idee voor de kerst!
Maak een versiering van Tiffany.
Voor je zelf of voor een ander als een origineel kerstcadeau.

Hella Biemans, glaskunstenaar, leert je in een middag iets moois te maken.

Ga naar de website en geef je nog op!

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


                          FOTOGRAFIECURSUS 
 
In januari start Rob Haak met een vervolgcursus fotografie.
In deze cursus wordt onder andere aandacht besteed aan het stilleven, portret en de
juiste belichting hiervan.
Een goede aanvulling voor mensen die de basiscursus hebben gevolgd.



Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

SCHILDEREN BEGELEID ATELIER

Op de woensdagavond geeft Olga Bohnsack les aan mensen, die graag op hun
eigen niveau, eigen materiaal en in eigen stijl willen werken.

Wij noemen dat begeleid atelier.

Dus als je zin hebt om te schilderen, op deze avond zijn nog plaatsen vrij.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

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


WORKSHOP KERAMIEK en RAKU STOKEN
 

In januari een leuke workshop volgen?
Dan is dat mogelijk om onder leiding van Desiree van Kooten op twee zaterdagen
een dubbele workshop te volgen.
De eerste dag maak je iets van klei, dat wordt gedroogd en twee weken later Raku
gestookt.

Dit gebeurt buiten op een mooie locatie in Werkhoven.
Een belevenis!
En spannend hoe het uit de hitte tevoorschijn komt.

Deze workshop is zowel voor de beginner, als voor de gevorderde.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


KINDERATELIER op de woensdagmiddag
 

In deze nieuwsbrief laten we wat werk zien van de kinderen, dat onder leiding van
Karin Boers en Yvonne Mollee is gemaakt.
Onder andere een Duiveltje in zwart/wit van Tess van der Mispel en verder ruimtelijk
werk en leuke aquarel/inkt schilderijen.

Deze groep gaat in het nieuwe jaar gewoon door en hebben aan het eind van de
cursus en eigen expositie.





Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

JONGERENATELIER 13-17 jaar
 

Karin en Yvonne geven ook een cursus voor de doelgroep van 13-17 jaar.
Dit is een cursus van 8 lessen in februari en maart.

Iedere docent geeft 4 lessen;
Karin gaat selfies maken met behulp van een projector en
Yvonne leert je snijden uit lino en drukken met een echte rolpers. 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

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


GLAS in LOOD cursus
 

Leren om een object te maken met glas-in-lood?
Hella Biemans leert je dat in een korte cursus.
Met glas en lood aan het werk.
Een echte ambachtelijke hobby.
Je maakt in 5 weken een loodraam of een raamhanger. 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

KERAMIEK op de dinsdagavond
 

16 januari start Yvonne Mollee een keramiekcursus van 13 lessen, die zowel voor
beginners als gevorderden is.
Onder deskundige begeleiding kan er vrij gewerkt worden.
Individueel word je begeleid met je plan van aanpak en de uitwerking daarvan.
Eigen stijl en beeldtaal is belangrijk. 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

PRETTIGE FEESTDAGEN en een goed 2018
 

Deze december nieuwsbrief is alweer de laatste van het jaar 2017.

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


Het bestuur/werkgroep van het Wijks Atelier wenst ieder alle goeds, met name op
cultureel en creatief gebied.
Wij doen ons best om een goed en gevarieerd aanbod te bieden voor ieder in Wijk
bij Duurstede en omgeving.
Maar als iemand graag andere cursussen op het programma ziet, laat het ons
weten.
Dan gaan we daar mee aan de slag.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

www.wijksatelier.nl
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