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WORKSHOP "Schrijven in de boomgaard" op zondag 7 mei 2017 met
schrijfdocent Marjan Wittermans

SCHILDERWORSHOP "Schilderen in de boomgaard" op zondag 7 mei 2017
met docent Karin Boers

EXPOSITIE van het werk van alle kinderen en jongeren op woensdag 10 mei
2017   

WORKSHOP "Glas in lood" op zondag 25 juni door Hella Biemans
 
EXPOSITIE CURSISTEN zaterdag 2 september tijdens Kleurrijk Wijk Uitmarkt

VOORAANKONDIGING: 'Maskers maken van hout" in september 2017 door
Anja Hakvoort 
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TWEE WORKSHOPS in de "BLOEIENDE BOOMGAARD"

Op zondag 7 mei zijn er twee workshops in de "Bloeiende Boomgaard"

's-Morgens ga je met Marjan Wittermans, schrijfdocent, aan de slag met taal.
Schrijven in de boomgaard; je laat je inspireren door de omgeving, de lente, de
bloesems.
Er worden gedichten en teksten gelezen, die als voorbeeld dienen.
Vervolgens ga je aan de slag met woorden en teksten, ondersteund door de groep
en docent.

Na de lunch geeft Karin Boers een schilderworkshop.
Karin is een ervaren landschapsschilder en jaarlijks in de bloeiende boomgaard te
vinden om een schilderij te maken.
Zij leert je een schilderij op te zetten, een goede compositie te maken en op doek te
zetten wat je ziet.
Bij slecht weer wordt er gewerkt in het atelier.

De workshops zijn apart te volgen, maar je kunt natuurlijk ook beide workshops
volgen en zo de natuur te beleven in alle facetten.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


24-05-17 15)14Nieuwsbrief Mei 2017

Pagina 3 van 5http://mailchi.mp/08cb8395382e/nieuwsbrief-mei-2017

                         EXPOSITIE
 
woensdag 10 mei

willen we het cursusjaar feestelijk afsluiten
met een expositie van het werk van alle
kinderen en jongeren.

Vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, vrienden en
vriendinnen etc. zijn van harte welkom tussen
18.30 – 20.00 uur in het Feuniksgebouw.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/
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WORKSHOP GLAS IN LOOD

Zondag 25 juni geeft Hella Biemans 's-middags een workshop Glas in lood.
Zij leert je in één middag een werkstuk te maken van glas.
Een boeiend handwerk waarbij je ontspanning ervaart door inspanning. 
En met een mooi resultaat naar huis gaat.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Expositie cursisten en Open Atelier schilders van het
Wijks Atelier

De cursistenexpositie houden we dit jaar op zaterdag 2 september tijdens Kleurrijk

http://www.wijksatelier.nl/
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Wijk Uitmarkt.
Cursisten kunnen na afloop van de huidige cursussen werk (1 a 2 stuks) achterlaten
in het atelier.
Zodat wij het bewaren en gebruiken voor de expositie.
Graag naam, email, docent vermelden aan de achter-of onderkant van het werk.
Het is ook mogelijk op een later tijdstip werk in te leveren, daarover volgt nog bericht.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Cursusjaar 2017-2018

Op de website staat het cursusprogramma voor het komende cursusjaar.
Nieuwe cursisten kunnen zich al aanmelden.

Cursisten die hun huidige cursus willen vervolgen hebben voorrang en
worden verzocht zich op te geven vòòr 15 juni. 

Zij hebben dan een gegarandeerde plaats in hun bestaande groep.
Daarna instroming op volgorde van aanmelding.

www.wijksatelier.nl
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