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CREATIEF SCHRIJVEN op de dinsdagmiddag door Marjan Wittermans

EDELSMEDEN op de woensdagavond start op 16 oktober door Elise
Vermoolen

KUNST en ZORG cursus voor mensen met geheugenproblemen
 
WORKSHOP KERAMIEK met RAKU Stoken op zaterdag 5 en 19 oktober

CHINEES en JAPANS ZEN schilderen start in oktober op de zaterdagmiddag
door Ruomei Tan

WORKSHOP WAPENSCHILDEN beschilderen
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FOTOGRAFIE start op 7 oktober op de maandagavond

LEZING MONET "tuin van verbeelding" op woensdagavond 13 november door
Hoo Man Chan

OVERIGE CURSUSSEN bij sommige cursussen is instromen nog mogelijk

LEZING MONET ' tuin van verbeelding'  op woensdagavond 13 november door
Hoo Man Chan

                 

Creatief schrijven
Een korte cursus (3x) Creatief Schrijven op de dinsdagmiddag.
Marjan Wittermans neemt je mee in het oefenen van schrijven aan de hand van
verschillende thema's.
Zij gaf in het zomerprogramma al een workshop.
Omdat daar vele positieve reacties op kwamen, hebben we deze korte cursus
geprogrammeerd.
 



Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Edelsmeden
 

Deze cursus wordt gegeven op de woensdagavond.
Het is een cursus van 15 lessen en de eerste les is op 16 oktober.
Elise Vermoolen is edelsmid en gaat haar cursisten meenemen in haar mooie vak;
zij draagt de kennis over van het maken van sieraden met verschillende materialen.

Naast creativiteit is techniek uiteraard erg belangrijk.
Van zagen, vijlen en schuren tot een zelfgemaakt sieraad.
Ieder kan op zijn eigen niveau aan de slag.
 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Kunst en Zorg

In het kader van Kunst en Zorg start 14 oktober het volgende blok.
Deze cursus is bestemd voor mensen met geheugenproblemen.

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


Er wordt in een kleine groep gewerkt.
Dat kan zijn; tekenen, schilderen of keramiek.
De les is iedere maandagochtend van 9.30 - 12.00 uur.

Kom gerust eens langs voor een kop koffie en/of om te proberen.
Soms heeft iemand een zetje nodig!
 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

 
 

Workshop wapenschilden beschilderen

http://www.wijksatelier.nl/


 
Een eigen bijdrage leveren aan het Vikingschip dat momenteel gebouwd wordt!
Dat kan door mee te doen met de workshop (2x) op de vrijdagen 11 en 18 oktober
waarin je een wapenschild gaat beschilderen.
De workshop wordt begeleid door Hiu Jen Lai, beeldend kunstenaar.
De locatie is de Vikinghal.

Er zijn nog maar een paar plaatsen vrij.
 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

 
CHINEES en JAPANS ZEN schilderen

 
Met minimale penseelstreken een mooi effect bereiken van eenvoud en kracht.
Het is een meditatieve manier van schilderen.
Ruomei Tan leert je hoe dat te doen.

Zij geeft haar lessen (10x) op de zaterdagmiddag lopend van oktober tot maart.
 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Fotografie
 

Maandagavond 7 oktober start de cursus fotografie onder leiding van Rob Haak,
fotograaf.
Hij leert je om alle techniek op je camera te gebruiken en daardoor mooiere foto's te
gaan maken.
De cursus bestaat uit 8 lessen.

Er zijn nog een paar plaatsen vrij
 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl
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Overige CURSUSSEN
 

De keramiek- en schilder cursussen draaien al een aantal weken.
Bij sommige cursussen is instromen nog mogelijk.
Eind oktober start de cursus Grafisch Vormgeving, deze wordt gegeven door Anton
Rekke.
 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Lezing Monet ‘ tuin van verbeelding’
 
Op woensdagavond 13 november geeft Hoo Man Chan, cultuurhistoricus, een lezing
over de schilder Monet.

http://www.wijksatelier.nl/


Ieder kent wel zijn prachtige schilderij met de waterlelies.
Zo licht en kleurrijk geschilderd. Hij heeft vele schilderijen van tuinen gemaakt en
een grote verzameling van deze schilderijen is hier in Nederland te zien.

De komende maanden is er namelijk een tentoonstelling in het Gemeentemuseum in
Den Haag.

Deze lezing is een goede voorbereiding voor een bezoek aan de tentoonstelling.
De lezing begint om 20.00 uur en wordt gegeven in Het Rondeel, Kokkestraatje te
Wijk bij Duurstede
 

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl
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