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GASTHEREN en GASTVROUWEN gezocht

Expositie kinder- en jongerencursus Wijksatelier
 

Een cursus met creativiteit en passie!

Woensdag 15 mei 2019 wordt het cursusseizoen feestelijk afgesloten met een
expositie van het werk van de kinderen en jongeren.
Om 18.30 uur wordt de opening in ons atelier verricht door de Wethouder van Kunst
en Cultuur mevrouw Wil Kosterman.

De kinderen en jongeren richten de expositie zelf in.



Dit is ook een onderdeel van het lesprogramma.

De cursussen voor kinderen worden al jarenlang met succes gegeven door Karin
Boers en Yvonne Mollee.
Het afgelopen seizoen heeft Hiu Yen een cursus voor jongeren van 12 t/m 17 jaar
gegeven met verschillende teken- en druktechnieken.
Ook zij laten hun werk zien.

Dit jaar is er in het kader van het Rembrandtjaar extra aandacht besteed aan
Nederlands beroemdste schilder.
Er zijn paneeltjes geschilderd van De Jonge Rembrandt.
Foto's daarvan zijn opgestuurd naar het Rijksmuseum om in aanmerking te komen
om daar geëxposeerd te worden.

Ook hebben de kinderen tekeningen en droge naaldetsen gemaakt met Rembrandt
als inspiratie.

Daarnaast waren er onderwerpen als: buiten tekenen, mijn huisdier en ik, boten,
luisteren naar Peter en de Wolf en daar een 3D-schilderijtje over maken.
Kortom er is veel te zien.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


Workshop Schilderen naar Rembrandt op
zaterdag 25 mei

 
Dit jaar is zoals bekend het Rembrandtjaar.

Bij het Wijks Atelier zijn vele "Jonge Rembrandtjes" op paneel geschilderd.
Deze paneeltjes werden tentoongesteld op de onlangs gehouden Kunstexpositie op



Sandenburg.

Als je nou ook eens wil proberen zelf een Rembrandtje te schilderen is deze
workshop een unieke kans om iets van de oude techniek te leren.

Nico Heilijgers, kunstschilder uit Utrecht en docent bij het Wijks Atelier, is een
fijnschilder en gespecialiseerd in het schilderen volgens de oude principes.
Hij leert je het schilderen in lagen en het kijken naar het licht.

De cursus wordt zodanig gegeven dat ieder de workshop op zijn of haar niveau kan
volgen.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Urban Sketching in Wijk bij Duurstede

Op zaterdag 15 juni kan je meedoen met een workshop Urban Sketching.

In veel steden is dit uitermate populair en nu kan dat ook in Wijk.
Je maakt kleine schetsjes in de stad; dus stadsgezichtjes.
En evt. kan je dat schetsje kleuren met potlood of aquarelverf.
Anne Jitske Salverda zal de workshop geven.

Er wordt gestart in het Atelier en daarna naar buiten.
Deze techniek is heel goed te gebruiken als je op vakantie gaat en kleine
tekeningetjes maakt als een soort vakantiedagboek.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

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


Workshop Schilderen op buitenplaats
Hindersteyn

De buitenplaats heeft schitterende tuinen, een slangenmuur, oude kassen en een
landschapstuin met mooie bomen.

Een heerlijke omgeving om te schilderen; er is zoveel moois dat het moeilijk is om
iets uit te kiezen.
Bij die keuze en het schilderen ervan word je begeleid door Karin Boers.
Zij is docent bij het Wijks Atelier en landschapsschilder.

Deze workshop wordt gehouden op vrijdag 5 juli.



Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Open Ateliers gedurende de zomermaanden

Op maandag- en dinsdagmorgen zijn er open ateliers van 9.30 - 12.00 uur.
Naast de schilders die daar wekelijks schilderen is het mogelijk voor alle
schildercursisten van het Wijks Atelier om in de maanden juni, juli en augustus te
blijven schilderen.
Uiteraard breng je je eigen materiaal mee en kan er gebruik gemaakt worden van de
ateliers.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Lang Leve Kunst;
een zomerprogramma voor 70+

Lang Leve Kunst is een landelijk programma waarin ouderen kennis kunnen maken
met diverse vormen van kunst en cultuur.

Het Wijks Atelier doet daar aan mee en biedt een zeer gevarieerd programma in de
maanden juni, juli en augustus; wekelijks op de woensdagmiddag van 14.00 - 16.30
uur.

Met diverse vormen van kunst leert u kennismaken, dit zijn onder andere: tekenen,
schilderen, schrijven, theater, poppenspel, boetseren en glazuren.
Op een van de middagen geeft een docent van het Van Gogh museum een

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


workshop.
Naast het aktief kennismaken met de diverse kunstvormen is ontmoeting en
ontspanning een belangrijk onderdeel van deze middagen.

De bijeenkomsten zijn in het Feuniksgebouw in de ateliers op de 2e verdieping; een
lift is aanwezig.
De prijs hoeft geen belemmering te zijn, want dankzij subsidies kunnen we de cursus
voor ieder toegankelijk maken.
Als het vervoer een probleem oplevert, kan daar iets voor geregeld worden. 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Gastheren en -vrouwen gezocht

Voor bovengenoemd zomerprogramma voor ouderen komen we graag in contact
met mensen die mee willen helpen op de woensdagmiddag.
Het gaat om ondersteuning van de docent, begeleiden van de cursisten en zorgen
voor koffie en thee.

Graag per e-mail aanmelden bij cursus@wijksatelier.nl

www.wijksatelier.nl
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