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PRIJSWINNAARS op Landgoed Hindersteyn

GRAFISCHE VORMGEVING begin november door Anton Rekke

WORKSHOP Het Zilveren Sieraad op zaterdagmiddag 3 november door Elise
Vermoolen 

LEZING Hollandse Kunst in Engelse Landhuizen op 14 november door Hoo
Man Chan

VERVOLGCURSUS FOTOGRAFIE start begin december door Rob Haak
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Op de foto vlnr: Anne Clair Alta (3e), Daniëlle Leever (1e), Wil Kosterman
(wethouder), Karin Boers (docent) en Antoinette Broekman (2e prijs).

 

Prijswinnaars op Landgoed Hindersteyn

Deze zomer heeft het Wijks Atelier gebruik gemaakt van het aanbod om op het
Landgoed Hindersteyn in Langbroek te schilderen.

Er werden twee workshops gegeven door Karin Boers.
Naast het Wijks atelier deden ook andere schildergroepen mee.
Totaal werden er 45 schilderijen tentoongesteld op de Opentuinen dag.
Op deze dag kon het publiek een stem uitbrengen op het mooiste werk.

Eind september werd de uitslag bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst
op het landgoed.
De 2e en 3e prijzen waren voor schilders die meededen aan onze workshops! 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


                                Grafische Vormgeving

Altijd al meer willen weten over grafisch vormgeven en ontwerpen?

Dan is er nu een mogelijkheid om kennis te maken en meer te leren over dit
boeiende onderwerp.
Begin november start er een cursus van 5 lessen op de donderdagavond.
Anton Rekke heeft zijn sporen wel verdiend in dit vak en gaat je meenemen in de
onderwerpen: typografie, logo, beeldmerk, webdesign enz.
 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

WORKSHOP Het Zilveren Sieraad

http://www.wijksatelier.nl/


Op zaterdagmiddag 3 november geeft Elise Vermoolen een workshop kennismaken
met edelsmeden.
Je leert omgaan met diverse gereedschappen en technieken.
Van echt zilver maak je die middag onder de deskundige leiding van Elise een
zelfontworpen sieraad.
Lees de uitgebreide uitleg op de website over het ontwerp en het proces.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

LEZING Hollandse Kunst in Engelse Landhuizen

In Engelse landhuizen hangen veel schilderijen van Hollandse Meesters uit de
Gouden Eeuw.
Voor het eerst zijn een groot aantal van deze schilderijen te zien in Nederland en wel
in het Mauritshuis in Den Haag.
Als je deze tentoonstelling wilt bezoeken, volg dan eerst de lezing over deze
schilderijen.
Een bezoek komt meer tot zijn recht en zal meer tot je verbeelding spreken.

De heer Hoo Man Chan zal weer op zijn enthousiaste manier hierover komen
vertellen.
De lezing wordt gehouden in De Graanschuur, Dijkstraat 29 op 14 november.

http://www.wijksatelier.nl/


Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

VERVOLGCURSUS FOTOGRAFIE
 

Begin december start er een vervolgcursus Fotografie voor mensen die de
basiscursus hebben gevolgd.
In deze cursus wordt dieper ingegaan op de theorie en praktijk van het fotograferen
met onderwerpen als: portret met de juiste belichting, stillevens enz.
De docent is Rob Haak en de cursus wordt gegeven op de maandagavond.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

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