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                          KINDER EXPOSITIE
 
Op woensdag 25 april 18.30-19.30 uur houden de kinderen van het kinderatelier hun
jaarlijkse eindexpositie.
Al het werk van het hele jaar wordt geëxposeerd.

Zij hebben met allerlei technieken kennis gemaakt: getekend, geschilderd, drukwerk
gemaakt en met keramiek gewerkt.
Diverse thema's waren het onderwerp oa objecten, rotstekeningen, verf maken,
schoenen.

De kinderen hebben lessen gevolgd bij Karin Boers en Yvonne Mollee.
De expositie is bestemd voor de (groot-)ouders, broertjes en zusjes en ieder die
belangstelling heeft is welkom.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


GRAFISCH ONTWERPEN

Altijd al iets meer willen weten over grafisch ontwerpen?

Bij het Wijks Atelier start binnenkort een korte cursus op de donderdagavond.
Anton Rekké is een zeer ervaren docent en neemt je mee in de geheimen van het
grafisch ontwerpen.

Zeker nu we meer digitaal aktief zijn, is het leuk om ideeën en kennis te verkrijgen
van een professional.



Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


THEATER CURSUSSEN voor kinderen en jeugd

Vanaf 16 mei worden er op de woensdagmiddag zes theaterlessen gegeven in het
Feuniksgebouw door Suus de Jong.
Zij geeft de lessen voor drie leeftijdsgroepen.

De jongste kinderen van 4-6 jaar hebben veel fantasie en willen graag Elsa of



brandweerman zijn.
Suus neemt ze op een speelse manier mee om zich in te laten leven in een ander.

De groep van 7-9 jaar gaat via het theaterspel proberen om met emoties om te gaan
aan de hand van rollenspellen.

En de oudere kinderen (10-12 jaar) gaan zelf meer aan de slag.
Zij gaan aan het ontdekken en maken hun eigen theaterwereld.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

ATELIER ROUTE met pinksteren

Tijdens het pinksterweekend is er een Atelier Route in de drie kernen van Wijk bij
Duurstede.
Cursisten van het Wijks Atelier laten dan ook werk zien; dit werk is zeer gevarieerd
en de moeite waard om te bekijken.

De docenten van het Wijksatelier exposeren dan ook in hun eigen atelier.

Het atelier is open op 1e en 2e pinksterdag van 11.00-17.00 uur.
Op zaterdagochtend 19 mei wordt de tentoonstelling opgebouwd.

Vanaf heden tot 10.00 uur op zaterdag 19 mei kunnen cursisten hun werk inleveren.
Afhalen kan 2e pinksterdag om 17.00 uur bij een afsluitend drankje.
Afhalen kan ook aansluitend aan het pinksterweekend op dinsdagochtend of 's-
avonds van 19.00-20.00 uur.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

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


NATUUR ~ CREATIVITEIT VERBINDT

In drie lessen gaat Antoinette Timmer jong en oud meenemen in de natuur en dat
verbinden met creativiteit.

Drie keer op de woensdagmiddag vanaf 30 mei voor jeugd en senioren, en combi
van jong en oud.
Met beide leeftijdsgroepen gaat zij de verbinding zoeken tussen natuur en
creativiteit.
Dat kan bijvoorbeeld leuk zijn voor bijvoorbeeld een opa met zijn kleindochter, maar
ook individueel kan men zich aanmelden.

Antoinette doet dit als een afstudeeropdracht en zij heeft stage gedaan bij ons
kinderatelier.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

ODE aan de NATUUR

Yvonne Mollee nodigt jullie van harte uit om te komen kijken bij de expositie ”Ode
aan de Natuur” in het in het Nationaal Bomenmuseum Von Gimborn Arboretum in
Doorn.
Er exposeren 41 kunstenaars die aangesloten zijn bij de NVK ( Nederlandse
vereniging voor keramisten.
Tijdens de expositie is haar nieuwste werk te bezichtigen.

http://www.wijksatelier.nl/


Het is een prachtig park en in deze tijd erg mooi om te bezoeken i.v.m. de grote
collectie rododendrons.
Deze staan tijdens de expositie in bloei.
 
Mocht je het leuk vinden om haar nog even te zien, op vrijdag 4 mei is Yvonne
aanwezig als suppoost bij de expositie.

CHINEES en JAPANS Zen-schilderen

Alvast een vooraankondiging voor deze korte cursus in juni van vier lessen op de
dinsdagavond bij Ruomei Tan.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl
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