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LEZING THE AMERICAN DREAM op dinsdagavond 6 februari door Marina
Marijnen

CURSUS KIJKEN NAAR KUNST op 3 dinsdagavonden in maart door Marina
Marijnen

KORTE CURSUS JAPANS ZEN-SCHILDEREN door Ruomei Tan op 3
zaterdagmiddagen start op 17 februari 

KERAMIEK en RAKU STOKEN op 10 en 24 maart door Desiree van Kooten

FOTOGRAFIE BASISCURSUS vanaf maandagavond 19 maart door Rob Haak
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LEZING THE AMERICAN DREAM

Op dinsdagavond 6 februari geeft Marina Marijnen, kunsthistoricus, een lezing over
de zeer interessante tentoonstelling The American Dream.

Deze tentoonstelling is momenteel in het Drents Museum te Assen en tegelijkertijd in
de Kunsthalle in Emden (Duitsland).
Deze musea vertonen topwerken van kunstenaars over het Amerikaans realisme
van 1945 tot heden. 
Bekende namen zoals Edward Hopper, Andrew Wyeth, Andy Warhol, Alice Neel enz.

Door deze lezing bij te wonen zal een bezoek aan het museum meer tot de
verbeelding gaan spreken.
Of als je er toevallig al geweest bent, krijg je nog extra uitleg en informatie.
Of als je niet van plan bent te gaan, zal het bijwonen van deze lezing je kennis over
het Amerikaanse realisme vergroten.

De avond begint om 20.00 uur.
Entree 12.- euro te voldoen aan de zaal.
Lokatie: Feuniksgebouw (2de verdieping); lift is aanwezig
              Walplantsoen 14  Wijk bij Duurstede

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

CURSUS  KIJKEN NAAR KUNST

http://www.wijksatelier.nl/


Marina Marijnen geeft in maart een korte cursus 3x op de dinsdagavond in maart.

Zij vertelt en leert je waar en hoe je naar kunst kijkt.
Door beter te leren kijken, wordt het bezoeken van musea steeds boeiender.
Analyseer een schilderij: wat is de afbeelding, wat is de boodschap, hoe is de
compostie en het kleurgebruik.
Wie is de kunstenaar, wat is typisch voor deze kunstenaar, wat is de historische
context?
Zo zijn er altijd vele vragen te stellen.

Marina zal met haar brede kunsthistorische kennis je veel kunnen vertellen.
De cursus is zowel voor de beginners als gevorderden bedoeld.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


KORTE CURSUS JAPANS ZEN-SCHILDEREN Sumi-E

Ruomei Tan geeft op 3 zaterdagmiddagen een korte cursus Japans Zen schilderen.
Ze leert je kennis maken met het werken met inkt en penseel.
Met als doel kracht weer te geven door middel van eenvoud in streken.
Ze geeft de cursus op 17 feb, 24 mrt en 7 apr.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

WORKSHOP KERAMIEK en RAKU STOKEN
 

Op 10 en 24 maart geeft Desiree van Kooten een dubbelworkshop.

De eerste zaterdag maak je voorwerpen van keramiek in het atelier.
Tussendoor kan het drogen en gebakken worden.
En de tweede zaterdag ga je op een boerderij in Werkhoven Raku stoken.

Deze Japanse techniek geeft een verrassend lijnenspel in het glazuur.
Een enerverende gebeurtenis op een mooie lokatie met lunch.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

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


                          FOTOGRAFIE BASISCURSUS 
 
Dit voorjaar zal Rob Haak weer een basiscursus fotografie starten op de
maandagavond.
Doe meer met je camera dan alleen plaatjes schieten op de automaat.
Er is zoveel meer mogelijk met je camera om echt mooie foto's te leren maken.
Begrippen als diafragma, sluitertijd, scherptediepte en belichting komt allemaal aan
de orde.
Tijdens deze lessen wordt er veel geoefend en huiswerk digitaal aangeleverd en
besproken.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

www.wijksatelier.nl

This email was sent to tinekereedijk@icloud.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Wijks Atelier · Walplantsoen 14 · Postbus 70 · Wijk bij Duurstede, 3960BB · Netherlands 

http://www.wijksatelier.nl/
http://www.wijksatelier.nl/
mailto:tinekereedijk@icloud.com
https://wijksatelier.us3.list-manage.com/about?u=2eabea9c7c49363687b03dd4a&id=079c999bfa&e=663b5548b7&c=475fab1ff8
https://wijksatelier.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=2eabea9c7c49363687b03dd4a&id=079c999bfa&e=663b5548b7&c=475fab1ff8
https://wijksatelier.us3.list-manage.com/profile?u=2eabea9c7c49363687b03dd4a&id=079c999bfa&e=663b5548b7


http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=2eabea9c7c49363687b03dd4a&afl=1

