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Het nieuwe cursusjaar gaat weer beginnen!

De scholen zijn weer begonnen en bij het Wijks Atelier starten ook de cursussen
weer.
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd is het docententeam aangevuld met
een aantal jonge kunstenaars/docenten.
Hier een korte opsomming van de aktiviteiten die de komende weken starten.
Uitgebreidere informatie is te vinden op de Website.
Voor alle aktiviteiten kan nog worden aangemeld.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

                                CURSUSSEN

Teken- en schildercursus voor gevorderden
Voor de teken- en schildercursussen op de woensdag- en donderdagochtend zijn
voldoende aanmeldingen om te starten.
Voor de teken- en schildercursus op de woensdagavond kunnen mensen zich nog
aanmelden. 

Teken- en schildercursus voor beginners/kennismakingscursus
In tegenstelling tot andere jaren zijn er voor deze cursus nog onvoldoende
aanmeldingen om te starten.
Dit is een cursus waar je kennis maakt met de basisbegrippen, met verschillende
materialen en technieken leert omgaan en om dan tot de ontdekking te komen welke
techniek je het meest ligt.
Deze techniek verder ontwikkelen en daarmee ontdekken dat schilderen een
heerlijke, veelzijdige en vooral ontspannende aktiviteit is.
Dus opgeven is nog mogelijk!

Chinees en Japans Zen-schilderen
Een korte cursus Chinees en Japans Zen-schilderen wordt gegeven op vijf
zaterdagmiddagen.

Keramiek

http://www.wijksatelier.nl/


Dit najaar start een cursus voor beginners met als thema: Grote potten gebaseerd
op oude en uitheemse culturen.
De keramiekcursus voor gevorderden heeft als thema: Figuratieve keramiek.
Keramiek/Raku stoken: er wordt een workshop gegeven op 2 zaterdagen, waarbij je
de eerste dag iets maakt van aardewerk en dat na twee weken op zaterdag gaat
bakken via de Raku methode.
Dat is een "buiten"gewone, verrassende gebeurtenis met een heerlijke lunch op een
mooie locatie.

Fotografie
Basiscursus fotografie start begin oktober; deze cursus bestaat uit 8 lessen die zeer
praktijkgericht zijn.

Edelsmeden
Nieuw is ons aanbod is een cursus edelsmeden voor beginners waarbij
kennisgemaakt wordt met dit mooie ambacht.
Stap voor stap word je begeleid van ontwerp tot eindproduct.
 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

WORKSHOPS

Natuur/creativiteit verbindt
Deze workshop bestaat uit drie bijeenkomsten voor een jong en oud; door
verzamelen van producten uit de natuur en daarmee iets te maken wordt de natuur
met creativiteit verbonden.

Het zilveren sieraad
Op een zaterdagmiddag kan je in september een workshop volgen en maak je
kennis met de beginselen van het edelsmeden.
Het zelfgemaakte eigen zilveren sieraad neem je aan het eind van de middag mee
naar huis.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

JEUGD

7 - 12 jaar kinderatelier op de woensdagmiddag

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


13 - 17 jaar jongerenatelier vroeg op de vrijdagavond

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

KUNST en ZORG
 

In samenwerking met de Rotary en de Gemeente wil het Wijks Atelier een cursus
gaan geven aan mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie.
Kunst is een middel om jezelf te uiten en anderen te ontmoeten.
Onder leiding een ervaren docent kan er getekend, geschilderd of geboetseerd
worden, waarbij voldoende begeleiding is door vrijwilligers.
Als vervoer nodig is, kan dit geregeld worden.
Deze cursus start zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

MASTERCLASS

Op zaterdag 6 oktober komt de intenationale kunstenaar Sam Drukker opnieuw naar
Wijk bij Duurstede om een masterclass te geven.

De titel voor deze masterclass is SAM DRUKKER 2.0

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl
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