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                    Antoinette Broekman

Schilderworkshop
in de tuinen van Buitenplaats Hindersteyn

Na het succes van de workshops vorig jaar op deze prachtige locatie geeft Karin
Boers nu weer een workshop en wel op vrijdag 5 juli.
Het is een unieke kans om bij Hindersteyn te kunnen schilderen.

De antieke kassen, het kasteel, de orangerie, de slangenmuur en de mooie tuinen
zijn nu op zijn mooist Het is bijna te moeilijk om een onderwerp te kiezen, maar
onder de deskundige leiding van Karin gaat dat zeker lukken.
Opgeven via de website.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


Kunst en Zorg
 

Op maandag 5 augustus start de groep Kunst en Zorg weer.
Dit is een cursus van steeds 10 lessen waar mensen met cognitieve problemen
welkom zijn.
In kleine groep wordt er geschilderd of geboetseerd.

Als kennismaking kan je ook een les mee proefdraaien.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Cursusjaar 2019/2020

Op de website is het programma te vinden voor het nieuwe cursusjaar.

Naast de schildercursussen voor gevorderden is er weer een kennismakingscursus
tekenen en schilderen.
Verder in het aanbod: Chinees schilderen, edelsmeden, grafisch ontwerpen en
fotografie.

Voor de jeugd zijn er ateliers voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Wapenschilden voor het Vikingschip schilderen
 

In de voormalige sporthal in de Heul, in Wijk bij Duurstede wordt momenteel een
replica gemaakt van een Vikingschip. Zie www.vikingschipdorestad.nl

In de tijd dat Wijk bij Duurstede nog Dorestad heette was het een van de
belangrijkste handelscentra van Noordwest Europa.
De Vikingen kwamen met hun zeewaardige schepen over de rivieren tot aan
Dorestad. Daar werd handel gedreven.
De producten werden over de rivieren verder het binnenland in getransporteerd.
Deze Vikingen hebben echter ook een aantal malen een rooftocht uitgevoerd,

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


onverwacht bleek dan een handelsschip bemand te zijn met een klein legertje.
Dan werd plots de drakenkop op de boeg gezet en de wapenschilden aan de
boorden van het schip geplaatst.

Deze wapenschilden waren kleurrijk beschilderd met geometrische patronen of met
bijvoorbeeld gestileerde draken.
 



 

Het Wijks Atelier organiseert in 2019 twee vrijdagen,  11 en 18 oktober tussen 11.00
en 17.00 uur, waarop de 10 schilden worden beschilderd.
De 10 deelnemers maken of kiezen zelf een ontwerp op basis van historische
voorbeelden.



Er wordt geschilderd met acrylverf. Later wordt daar een beschermlaag van boot lak
over aangebracht.
Op deze twee dagen wordt er ook uitleg gegeven over de bouw van het schip en
over de historische context.Het schilderen zal plaatsvinden in de Vikinghal.
 
De planning is dat het schip in het voorjaar van 2021 te water zal gaan. Het komt
dan in de haven aan de Lek te liggen.
Er kan dan mee geroeid en gezeild worden op de Rijn en de Lek.
Als het schip in de haven ligt is hangen de schilden aan de beide boorden.
 
Heb je zin om mee te doen en een schild te voorzien van een mooie voorstelling,
Binnenkort op onze Website (www.wijksatelier.nl)
Informatie bij Jos Overdevest 06-21572887
 

Lang Leve Kunst
 
Gedurende de zomermaanden draait het programma Lang Leve Kunst.
Dit is een programma waarin 70+ ers kennis maken met diverse kunstvormen:
schilderen, schrijven, dans, boetseren, theater ed.
Een enthousiaste groep heeft de eerste 2 lessen kennis kunnen maken met
schilderen onder leiding van Yara de Kok.

Deze week zou het Van Gogh museum een workshop geven.
In verband met de hitte is dit verschoven naar woensdag 4 september.

Deze cursus ie mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van een lokale fonds
Wijk bij Duurstede,
Stichting de Nieuwe Schakel Langbroek en de Stichting RCOAK.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Vacature secretaris

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


 
Binnen het bestuur van het Wijks Atelier is binnenkort een vacature voor secretaris.
Wanneer iemand belangstelling heeft voor deze functie, kijk dan op de website voor
de taakomschrijving.

 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

www.wijksatelier.nl
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