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INSCHRIJVEN CURSUSJAAR 2018-2019

HENDRIKJE DERTIEN Koning van Niks  op 7, 8, 9 en 10 juni

WORKSHOP SCHILDEREN in de tuinen van Buitenplaats Hindersteyn op 4
juli en 15 augustus door Karin Boers 

VACATURE DOCENT SCHILDEREN

            INSCHRIJVEN CURSUSJAAR 2018-2019

Inmiddels staan de meeste cursussen voor het nieuwe cursusjaar op de website.
Inschrijven is dus mogelijk.
Zoals gebruikelijk hanteren we de regel, dat cursisten van een bestaande groep
voorrang hebben op inschrijving tot 15 juli.
Daarna worden de plaatsen vrijgegeven voor overige belangstellenden.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl
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WORKSHOP SCHILDEREN
in de tuinen van buitenplaats Hindersteyn

Op 4 juli en 15 augustus biedt stichting Wijks Atelier in samenwerking met Landgoed
Hindersteyn de mogelijkheid te schilderen in de tuinen onder professionele
begeleiding van lanschapsschilder Karin Boers.

Schilderen in de buitenlucht met als onderwerp een van de vele mooie plekjes in de
tuin.
De pluktuinen staan in bloei, de vijver weerspiegelt planten en wolken en alles ademt
een zomerse sfeer op het landgoed. 
Schilderen en tekenen is een bezigheid die al in de vroege 18de eeuw op dit soort
plekken in zwang was.
De eigenaar van Hindersteyn vindt dit een mooie methode om deze buitenplaats te
presenteren.
De eigenaar ontvangt ons met een inleiding over de buitenplaats.
Het werk wordt tijdens de open tuinendagen van 2 september geexposeerd in de



druivenserre uit 1920 en de bezoekers van de tuinendag kunnen punten geven voor
het beste of mooiste schilderij/tekening. 

Als deelnemer aan de workshop heeft u gratis entree op de tuinendag van
Hindersteyn op 2 sept.

Ieder zorgt voor eigen materiaal en lunch.
Tijden: 9.30 uur – 15.30 uur
Kosten € 35,-

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Stichting Wijks Atelier een centrum voor kunstzinnige vorming te Wijk bij Duurstede
zoekt voor het seizoen 2018-2019 een schilder/tekendocent. 
Wat vragen wij:

Je bent afgestudeerd aan een Hogeschool voor de Kunsten, richting
autonoom/schilderen, of je hebt een lerarenopleiding tekenen/schilderen
gevolgd.
Je hebt een eigen beroepspraktijk als beeldend kunstenaar.
Je bent communicatief en enthousiast over je vak.
Je hebt al enige ervaring in het begeleiden van amateurschilders.
Je bent een dagdeel wekelijks beschikbaar van september t/m mei, liefst s
‘avonds.
Je bent bereid om als vrijwilliger mee te werken aan Open dagen (meestal een
maal per jaar)

Wat bieden wij:

Een mooie werkplek in het kunststadje Wijk bij Duurstede.
Vergoeding € 70,00 ( ex. Btw) voor een dagdeel les van 2,5 uur plus
reiskosten.
Een enthousiaste club vrijwilligers die het Wijks Atelier mogelijk maken.

Gezien de samenstelling van het team gaat onze voorkeur uit naar een jonge
docent.
Ben je geïnteresseerd. stuur dan een mail via onze contact pagina op: 

www.wijksatelier.nl
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