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FOTOGRAFIE BASISCURSUS vanaf maandagavond 19 maart door Rob Haak

MASTERCLASS PORTRETSCHILDEREN op zaterdag 24 maart door
Annemiek Vera

LEZING VAN GOGH en JAPAN op woensdagavond 4 april door Hoo Man
Chan
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                          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

http://www.wijksatelier.nl/


MASTERCLASS PORTRETSCHILDEREN

Op zaterdag 24 maart geeft Annemiek Vera een masterclass Portretschilderen bij
het Wijks Atelier.
In de serie masterclasses is nu de keuze gevallen op deze Wijkse kunstenaar.
Annemiek maakt prachtige portretten, teer en gevoelig.
Haar liefde voor portret wil ze graag doorgeven.
Ze leert je het waarnemen en het opbouwen van een portret.
Dit met plezier en ontroering, kennis en nieuwe zienswijzes.

De masterclass is van 10.00 - 17.00 uur
kosten € 75,00 incl. lunch.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


LEZING VAN GOGH EN JAPAN

Woensdagavond 4 april 20.00 - 22.00 uur is de heer Hoo Man Chan,
cultuurhistoricus, weer te gast voor een lezing.
Hij vertelt over de Japanse invloed op Van Gogh.
Deze bestudeerde de Japanse kunst door er veel over te verzamelen, te lezen en te
kopiëren.
Hij zette het Japanse voorbeeld naar zijn eigen hand.
Hiermee definieerde hij zich als modern kunstenaar en kon zich plaatsen naast
tijdgenoot-modernisten als Gauguin en Bernard.

Deze lezing is gekoppeld aan de expositie "Van Gogh & Japan" in het Van
Goghmuseum te Amsterdam die van 23 maart tot 24 juni te bezoeken is.

Aanmelden op www.wijksatelier.nl

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

www.wijksatelier.nl

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