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Wijks Atelier: Nieuwsbrief Oktober 2017 Is deze e-mail slecht leesbaar?
Klik hier voor de Webversie

WORKSHOP Chinees Schilderen / Kalligrafie voor beginners op
zondagmiddag 29 oktober 2017

MASTERCLASS met JIM HARRIS op zaterdag 4 november 2017

SCHILDERBLOK met NICO HEILIJGERS op donderdagochtend van
9 november t/m 21 december

CURSUS GLAS IN LOOD start op vrijdagavond 10 november

WORKSHOP Keramiek en Raku stoken op zaterdag 11 en 29 november door
Desiree van Kooten

LEZING Hollandse Meesters uit de Hermitage door Hoo Man Chan op
woensdagavond 15 november 
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WORKSHOP CHINEES SCHILDEREN EN KALLIGRAFIE

Zondagmiddag 29 oktober van 13.00-16.00 uur geeft Ruomei Tan een workshop
Chinees schilderen en kalligrafie.
Zij leert je werken op rijstpapier met speciale penselen, inkt en verf.
De beheersing van de penseelhouding en -streken worden je aangeleerd.

De nadruk ligt op eenvoud en het simplificeren tot de essentie.
Het belooft een boeiende ervaring!

De kosten € 36,00 en ongeveer € 6,00 voor het materiaal.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/
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                   MASTERCLASS JIM HARRIS
 
Op zaterdag 4 november komt de internationaal bekende schilder Jim Harris een
masterclass geven.

We kijken vaak zonder echt te zien als we tekenen of schilderen.
Jim Harris leert je op een speciale manier te kijken.

Jim Harris werkt voornamelijk "en plein air", dus in de open lucht.
Observeren is de basis van zijn schilderen; directe observatie geeft hem veel
informatie over lichtval, perspectief, dieptewerking en details.

Het goed leren kijken leerde hij van een docent op de kunstacademie in Londen,
waar hij tot zijn 22e jaar woonde. Na kunstopleidingen in Londen, Bristol en
Montpellier vestigde hij zich in Amsterdam.
Hij is docent aan de Wackersacademie.
Aanvankelijk schilderde hij op kleine doeken.
Later wilde hij groter werk maken.
Maar in de buitenlucht is dat praktisch niet te doen, daarom ging hij op panelen
werken die samen een groot schilderij vormen.
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Hij exposeerd in binnen- en buitenland.

Hij geeft de masterclass op zaterdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur.
Deze masterclass is bedoeld voor de gevorderde schilder.
De kosten zijn € 45,00 en je moet zelf voor je materiaal zorgen.
Geef je tijdig op, want vol =vol; max. 20 personen kunnen er meedoen.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

AANMELDEN SCHILDERBLOK met NICO HEILIJGERS

http://www.wijksatelier.nl/
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Nico Heiligers geeft van 9 november tot 21 december les aan de donderdagochtend
schildergroep; hieraan kunnen nog enkele gevorderde cursisten deelnemen.
Dit is een blok van 7 lessen. 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

GLAS IN LOOD
 

Hella Biemans geeft dit najaar weer een cursus (5 lessen) glas in lood maken.
Onder haar leiding wordt er een loodraam of raamhanger gemaakt.

Allereerst wordt er een compositie samengesteld van vormen en kleuren.
Vervolgens wordt geleerd hoe het glas te bewerken en het in lood te zetten, waarbij

http://www.wijksatelier.nl/
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gesoldeerd wordt met tin.
Een mooie manier kennis te maken en te oefenen met dit oude ambacht.

De cursus is zowel voor beginners als gevorderden.
Start vrijdagavond 10 nov en de kosten bedragen € 87,00

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

WORKSHOP KERAMIEK en RAKU STOKEN
 

Deze workshop bestaat uit 2 zaterdagen in november.
Op 11 november wordt er in het atelier een kom, schaal of vaas van keramiek
gemaakt.
Deze voorwerpen moeten drogen en worden vervolgens gebakken in de oven op het
atelier.
Op 29 november volgt een dag met Raku stoken op een mooie locatie in
Werkhoven.
De docent is Desiree van Kooten.
Totale kosten € 126,00.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/
http://www.wijksatelier.nl/
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LEZING HOLLANDSE MEESTERS uit de Hermitage
 

Op woensdagavond 15 november geeft de heer Hoo Man Chan een lezing over de
Hollandse Meesters.

De Hermitage haalt dit najaar maar liefst drieënzestig werken van vijftig schilders
naar Amsterdam voor het eerst in haar bestaan.
Een buitengewone tentoonstelling, die de schilderijen na drieëneenhalve eeuw voor
het eerst weer even ‘thuis’ brengt.
Er zijn wereldberoemde schilderijen te zien, zoals Rembrandts Jonge vrouw met
oorbellen, zijn Flora met haar mysterieuze 'Mona Lisa-achtige’ glimlach, éen van
Frans Hals’ vermaarde mannenportretten, en De Nieuwmarkt in Amsterdam van
Bartholomeus van der Helst.

Voor tegenwoordig minder bekende meesterlijke schilders is er echter ook plaats,
zoals Willem Drost, Jacob Duck, Pieter Janssens Elinga en Emanuel de Witte.
Gezamenlijk vormen zij een prachtige collectie, een dwarsdoorsnede van de Gouden
Eeuw van de Nederlandse schilderkunst.

In deze lezing ontdekt u onder begeleiding van kunsthistoricus Hoo Man Chan de
schoonheid en de artistieke waarde van schilderingen door de Hollandse meesters
waar de tsaren zo'n voorliefde voor hadden.

De lezing begint om 20.00 uur.
Lokatie: Feuniksgebouw (2de verdieping); lift is aanwezig
              Walplantsoen 14
              Wijk bij Duurstede
Graag aanmelden via de website, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen
rekenen, maar zo maar komen zonder aanmelden mag ook.

De bijdrage van € 12,00 graag voldoen bij de entree.
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Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

www.wijksatelier.nl
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