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WORKSHOP MAAK ZELF EEN REMBRANDT op zaterdag 9 maart 2019 door
Nico Heilijgers 

REMBRANDT JAAR

WORKSHOP GLAS in LOOD op zaterdag 16 maart 2019 door Hella Biemans 

EXPOSITIE GROTE VAZEN binnenkort in de etalages van Van Schuppen

AGENDA LEZINGEN in de Graanschuur:
27 maart Bauhaus en Nederland door Hoo Man Chan
16 april Hockney en van Gogh door Wim Schot      

Wijksatelier zoekt een nieuwe vrijwilliger voor de cursisten administratie
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Maak zelf een Rembrandt
 

Op zaterdag 9 maart van 10.00 - 17.00 uur geeft Nico Heilijgers een Workshop
schilderen in de stijl van Rembrandt.
Deze workshop is voor zowel beginners als gevorderden.
Liefhebbers van de kunst van Rembrandt kunnen elk op hun eigen niveau
aansluiten.

Nico heeft al eerder bij het Wijksatelier laten zien (bij het project Dirck van Baburen)
dat hij met zijn achtergrond cursisten uitstekend kan begeleiden naar een goed
schilderwerk of tekening.

De resultaten zullen worden gepresenteerd tezamen met de paneeltjes van het
project De Jonge Rembrandt.

Voor materiaal en kosten zie de website.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


Rembrandt Jaar

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt overleed.
Het Rijksmuseum organiseert veel activiteiten.
Onder andere op tv zondagavond met “Project Rembrandt”.

Je kunt zelf een werk maken in de geest van Rembrandt; daarvan een foto opsturen
met de kans dat je mag exposeren in het Rijks deze zomer.

Verder wordt er wekelijks op projectrembrandt.nl een masterclass gegeven, waarin
stap voor stap de schildertechniek uit de 17e eeuw wordt uitgelegd.
Het betreft het zelfportret van de jonge Rembrandt geschilderd op een paneel van
22,6 x 18,7 cm

Het WIJKS ATELIER haakt in bij dit project met twee activiteiten.
Iedereen die meedoet aan deze wekelijkse masterclass kan zijn paneeltje inleveren.
Het Wijks atelier gaat een expositie organiseren van alle “Jonge Rembrandts”.
Inleveren voor 1 april bij het Wijksatelier in gebouw Feuniks.
Daarnaast is het mogelijk op 9 maart een Workshop te volgen op zaterdag 9 maart
door Nico Heilijgers.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


                        Workshop GLAS in LOOD

In deze workshop kunt u een glas in lood of tiffany object maken.

U leert het snijden en slijpen van glas, het lood erom heen maken en het solderen.
Er zijn 4 objecten, die al gedeeltelijk zijn voorbereid, die u gaat maken.
Naast de cursuskosten komen er afhankelijk van het object nog kosten bij, die met
de docent contant moet worden afgerekend.
Object glas-in-lood € 56,
vlinder € 39,
engeltje € 45 en
vogel € 55 (tiffany).
Geef bij de inschrijving aan welk object u wilt maken.



Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


EXPOSITIE GROTE VAZEN
 

Binnenkort zijn in de etalages van Van Schuppen prachtige, grote vazen te zien.

Deze kunstwerken zijn gemaakt door cursisten van het Wijks atelier onder leiding
van keramiste Yvonne Mollee.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


 
Agenda Lezingen in de Graanschuur

27 maart Bauhaus en Nederland door Hoo Man Chan

16 april   Hockney en Van Gogh door Wim Schot.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Vacature bij het Wijks Atelier
 

Wij zoeken een nieuwe vrijwilliger voor de cursisten administratie.
Voor 3 á 5 uur/week.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

www.wijksatelier.nl
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