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Van de bestuurstafel
Coronamaatregelen
Nu het kabinet nagenoeg alle corona maatregelen heeft opgeheven hebben we ook geen
beperkingen meer voor onze lessen. Als bestuur zijn we daar natuurlijk erg blij mee, maar we
vragen jullie wel om zorgvuldig te blijven. Wij adviseren iedereen om thuis te blijven bij klachten,
ook als je niet in quarantaine hoeft. Houd rekening met elkaar; geef iedereen de ruimte en
accepteer leden die het prettig vinden om afstand te bewaren en/of een mondkapje te blijven
gebruiken. Iedereen moet zich veilig voelen bij de KWA. De indelingen van de lokalen met
werkplekken op 1,5m blijft onveranderd, de docenten hebben aangegeven dit als erg prettig en
rustig te ervaren. Wil je eens kennis maken met een andere groep of docent, neem dan vooraf
even contact op met de betreffende docent. Doe dit bij voorkeur aan het begin van de maand; met
name de teken- en schildergroepen werken met maandelijkse opdrachten en dan kun je gelijk mee
doen.
Opruimen van de lokalen na de lessen
Iedere week maakt Yolanda in het weekend ons gebouw schoon zodat wij weer kunnen genieten
van de lessen. Van alle leden vragen we om na iedere les de eigen werkplek schoon te maken: de
verf en kleiresten van de tafels te poetsen; het steengruis van de bokken en kussens te vegen en
de vloeren veegschoon te maken. Laten we Yolanda een beetje helpen door de vloeren in met
name het boetseer- en glazuurlokaal en de werkschuur na de les te vegen of zo nodig te
stofzuigen.
Van de vrijwilligers
De KWA en sociale media
Sinds enkele jaren heeft de KWA een Facebook-account waarop regelmatig een berichtje geplaatst
wordt. Joost Blasweiler en Gerda Hendriks zijn de beheerder en tevens redacteur van de pagina.
De FB-pagina kun je vinden onder de naam KWA Arnhem. Op dit moment hebben we 417 volgers.
Op Facebook vind je aankondigingen van activiteiten voor de leden, informatie over de workshops
die georganiseerd worden of een fotoverslag van de lessen en andere werkzaamheden. Door Joost
worden zo nu en dan informatieve filmpjes geplaatst van internationale kunstenaars als
inspiratiebron. De berichten op onze FB-pagina zijn bedoeld voor onze eigen leden en voor andere
kunstliefhebbers. Het is ook bedoeld om meer naamsbekendheid te geven aan de KWA en te laten
zien hoeveel mooie kunstwerken er door onze leden gemaakt worden.
Om Facebook en mogelijk andere sociale mediabronnen zoals
Instagram in te kunnen zetten als promotiemiddel voor de KWA
zijn we op zoek naar meer redacteuren. Wie vindt het leuk om
mee te werken aan de naamsbekendheid van de KWA via sociale
media? Ervaring met Facebook en Instagram is niet strikt
noodzakelijk, maar wel makkelijk. Heb je interesse of wil je
meer informatie, neem dan contact op met Gerda. Je kunt haar
mailen op gerda.m.hendriks@gmail.com of bellen 06-25266359.
Heb je foto’s van mooie momenten of werken uit je eigen
lesgroep of wil je die af en toe maken, stuur ze met een kort
berichtje naar Gerda, dan zorgt zij voor plaatsing op Facebook.
Zit je op Facebook, bezoek de KWA-pagina dan eens en ga ons
volgen. Via de link op onze website kom je direct bij ons account
https://www.kwa-vtk.nl/index.php/contact
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Vrijwilligers gezocht
Nu we weer volop bij de KWA mogen werken, is het ook tijd om de ingezette opknapbeurt van ons
mooie gebouw weer op te starten. Het opknappen en schilderen van de gangzone en de rode salon
staat in de planning. Wie is er handig, kan goed overweg met een verfkwast en heeft in de
komende periode tijd om de klussen op te pakken? We willen onder meer de meivakantie (25 april
t/m 6 mei) benutten voor deze werkzaamheden. Ook op zaterdagen kan er worden gewerkt, als er
geen andere activiteiten zijn. Wie doet er mee? Meld je aan bij Christien Klein
ctlaansma@planet.nl of bij Guido Popeyus guido@falkepopeyus.nl.
Rolsteiger gezocht
Om de opknapwerkzaamheden van de gangzone op veilige wijze uit
te kunnen voeren, zijn we opzoek naar een rolsteiger die we in ieder
geval in de meivakantie (25 april t/m 6 mei) kunnen gebruiken. Wie
heeft er zo’n steiger in de schuur staan en wil deze aan onze
schilders uitlenen? Neem dan contact op met Christien Klein
ctlaansma@planet.nl of Guido Popeyus guido@falkepopeyus.nl.

Tuingroep op 9 april en 23 april
Volgens plan zijn we op 12 maart weer begonnen met ons
tuinseizoen. Het was lekker weer en we hadden er zin in. Koffie met
een traktatie vanwege een jarige, dat is een goede start. We hebben
de perken geschoond van mos, bladeren etc en de mestcompost
uitgestrooid. Overal staan al bolletjes in bloei, van alles begint uit te
lopen: een belofte van wat er allemaal nog komen gaat in de
komende tijd. De leden die overdag werken, kunnen er al van
meegenieten.
We kunnen uitbreiding van onze groep gebruiken: je bent van harte
welkom om een keer te komen kijken en mee te doen op een
zaterdagochtend. Meer informatie via het prikbord in de gang of via
Frank Spreekmeester : 06 23367478 of frankspreekmeester@gmail.com

Diversen
Margreet Heinen geeft samen met Ingrid van Aert een zomerworkshop.
Je kunt deelnemen aan een driedaagse workshop met een uitdagend programma op jouw
niveau. De lessen hebben een opbouw waardoor jij binnen drie dagen veel kunt leren en
uitproberen. Het programma is geschikt voor beginners en
gevorderden. We zullen afwisselend schilderen en tekenen en
richten ons op de ontwikkeling van jouw eigenheid. Dit jaar
gaan de opdrachten over klein en groot in het landschap.
Leren kijken staat centraal.
Workshop A; vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 augustus
Workshop B; vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 augustus
Zie voor meer informatie de flyer aan het eind van dit
maandbericht.
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Exposities
Jos van Gessel exposeert zijn werk van 24 april tot en met 3 juli
in Galerie Oisterwijk
Tijdens de groepstentoonstelling Spel in kunst!
De deelnemende kunstenaars laten zien wat spelen voor hun
betekent.
www.galerie-oisterwijk.nl
Adieu

Tentoonstellingstips van de excursiecommissie
⚫ In time – Arno Kramer, Coda Museum, Apeldoorn t/m 24 april
…een combinatie van figuratie - dieren, gezichten, het menselijk lichaam en landschappen met abstracte patronen. “Ik kan best een mooie tekening maken, geloof ik, maar er moet
iets gebeuren op het papier. Er moet weerstand in zitten, het moet botsen” …

⚫

Shapes of silence – Mark Brusse, Museum beelden aan Zee, Scheveningen, t/m 8 mei
… de 84-jarige Nederlandse kunstenaar is in ons land vrij onbekend. In zijn woonplaats
Parijs is hij een wereldster. Hoog tijd om kennis met hem te maken: een reis door zestig
jaar creativiteit in onder meer glas, keramiek, steen, brons, schelpen, metaal, plastic, gips,
veren, touw en stukken textiel …

⚫

De zomer van Jeanne - Jeanne Bieruma Oosting, o.m. in Museum Belvédère, Heerenveen
en Museum Henriette Polak, Zutphen, t/m 21 augustus.
… ook weer iemand om te (her)ontdekken. In Heerenveen de baanbrekende grafiek uit
haar Parijse periode: soms morbide, mysterieus en melancholiek, maar ook het
uitgaansleven vierend. In Zutphen een overzicht tentoonstelling van haar lange leven en
werk …

⚫

The unbalancing act – Maaike Kramer, Drawing Centre Diepenheim, t/m 12 juni
… grote teken-sculpturen die een relatie met elkaar en de ruimte aangaan. Poëtische
associaties en observaties of reflecties op eerder gemaakt werk In haar tekeningen, die aan
de basis van het ruimtelijke werk liggen en er onderdeel van zijn …

⚫

Kara Walker, A black hole is everything a start longs to be, De Pont, Tilburg t/m 24 juli
…ruim 600 werken die nog nooit eerder te zien zijn geweest. Esthetisch prachtig, maar
zeer verontrustende tekeningen, daagt ze de kijker uit om vraagtekens te plaatsen bij
gevestigde opvattingen en diepgewortelde mythen. Onverschrokken onderzoek naar het
ontstaan van collectieve zelfbeelden ….

Arno Kramer, 2020, Zonder titel,
houtskool, aquarel

Mark Brusse, A very long
story,
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Jeanne Bieruma Oosting,
Naakt (serie Chairs),
1931, Lithografie

Docenten mededelingen
Maandagochtend Tekenen en schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
April. Het moment van de dag schetsen binnen of buiten in houtskool, stift, inkt, ecoline of verf.

Gerda Kooistra

Robert Delaunay

Maandagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Geen bijzonderheden.

Maandagmiddag Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
Zeg het met bloemen!
Bij bloemmotieven denk je al gauw aan patronen, decoratie en
ornamenten.
We gaan bloemmotieven schilderen door in te zoomen en letten
daarbij op compositie, vorm en kleurenpracht.
Breng voor de eerste les ook foto’s van bloemen mee die je mag
verknippen. Bijv. uit tijdschriften, schaar, mesje en lijm.

Maandagavond Model en portret M a r i j k e P o s t m a
4 april
portret (2 standen)
11 april
korte naaktstanden
18 april
2e paasdag (geen les)

Dinsdagochtend Portret M a r i j k e P o s t m a
5 april
1 stand
12 april
2 standen
19 april
1 stand

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Geen bijzonderheden.
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Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
5 april geef ik in de pauze het thema: "De charme van het mallen maken". In
het proces van mallen maken gebeuren er vaak inspirerende dingen, je bent
bezig met het positief/negatief van de vorm, je ziet de afdruk, de ruwe vorm
die uit de mal komt met naden en gipsresten. Veel kunstenaars hebben dit in
hun beeldend werk verwerkt, er gebruik van gemaakt, ik laat voorbeelden zien
van Penone, Guido Geelen en Luciano Fabro.

Giuseppe Penone

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Ontluikende vormen. Zoek in je omgeving uitbottende takken,
bloembollen of andere onderwerpen die op het punt staan om in
bloei te komen. We zoomen in op het ontluiking proces. Je kunt het
proces verbeelden in verschillende stappen door er een drieluik of
een leporello van te maken.

Dinsdagavond Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Je maakt schetsen en schildert een bijzondere plek uit je
omgeving. De plek hoeft niet mooi te zijn, maar heeft wel een
betekenis voor je.
Misschien zit je daar het liefst een boek te lezen of is dat het
lekkerste plekje in de zon. Het kan het uitzicht zijn tijdens je
favoriete wandeling of een doorkijkje naar de buren. Of is het juist
de zolder omdat die zo lekker rommelig is?
Maak er schetsen en foto’s van en zoom in op datgene wat je zo
inspirerend vindt.

Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Geen bijzonderheden.
Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
6 april geef ik in de pauze het thema: "De charme van het mallen maken". In het proces van
mallen maken gebeuren er vaak inspirerende dingen, je bent bezig met het positief/negatief van
de vorm, je ziet de afdruk, de ruwe vorm die uit de mal komt met naden en gipsresten. Veel
kunstenaars hebben dit in hun beeldend werk verwerkt, er gebruik van gemaakt, ik laat
voorbeelden zien van Penone, Guido Geelen en Luciano Fabro.

Antony Gormly
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Woensdagochtend Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
Zeg het met bloemen!
Bij bloemmotieven denk je al gauw aan patronen, decoratie en
ornamenten.
We gaan bloemmotieven maken door in te zoomen en het beeld uit
herkenbare fragmenten op te bouwen. Daarbij letten we op
compositie, vorm en kleurenpracht.
Tijdens de komende lessen wordt uitgelegd met welke materialen we
dit gaan doen.

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
6 april geef ik in de pauze het thema: "De charme van het mallen
maken". In het proces van mallen maken gebeuren er vaak
inspirerende dingen, je bent bezig met het positief/negatief van de
vorm, je ziet de afdruk, de ruwe vorm die uit de mal komt met
naden en gipsresten. Veel kunstenaars hebben dit in hun beeldend
werk verwerkt, er gebruik van gemaakt, ik laat voorbeelden zien van
Penone, Guido Geelen en Luciano Fabro.
Guido Geelen

Woensdagmiddag Tekenen en Schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
April. Het moment van de dag schetsen binnen of buiten in houtskool, stift, inkt, ecoline of verf.

Maurice Denis

Albrecht Dürer

Woensdagavond Keramiek M a r g a K n a v e n
Geen bijzonderheden.

Donderdagochtend Model en portret M a r i j k e P o s t m a
7 april portret (1 stand)
14 april kort naakt
21 april naakt (2 standen)
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Donderdagmiddag Grafiek B r e c h t j e V e r b e r n e

Een collage van het grafisch atelier op donderdagmiddag

Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
7 april geef ik in de pauze het thema: "De charme van
het mallen maken". In het proces van mallen maken
gebeuren er vaak inspirerende dingen, je bent bezig met
het positief/negatief van de vorm, je ziet de afdruk, de
ruwe vorm die uit de mal komt met naden en gipsresten.
Veel kunstenaars hebben dit in hun beeldend werk
verwerkt, er gebruik van gemaakt, ik laat voorbeelden
zien van Penone, Guido Geelen en Luciano Fabro.
Luciano Fabro

Vrijdagochtend Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Je maakt schetsen en schildert een bijzondere plek uit je omgeving. De plek hoeft niet mooi te zijn,
maar heeft wel een betekenis voor je.
Misschien zit je daar het liefst een boek te lezen of is dat het lekkerste plekje in de zon. Het kan
het uitzicht zijn tijdens je favoriete wandeling of een doorkijkje naar de buren. Of is het juist de
zolder omdat die zo lekker rommelig is?
Maak er schetsen en foto’s van en zoom in op datgene wat je zo inspirerend vindt.

Vrijdagochtend Keramiek M a r g a K n a v e n
Geen bijzonderheden.
Vrijdagmiddag Model en portret M a r g r e e t H e i n e n
1 april korte standen
8 april portret
15 april naaktmodel 2 standen
22 april gekleed model 1 stand
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Uit de pen van
Frank Spreekmeester
De donderdagavond is mij heilig, daar kan geen psychiater tegenop!
Mijn “kunstcarriere” begon ongeveer 15 jaar geleden toen mijn baas zei dat ik minder met mijn
hoofd en meer met mijn handen moest gaan werken. Daarom naar het Kunstbedrijf Arnhem
gegaan en dacht dat ik meteen een kunstwerk zou maken. Dat viel tegen; het werd een duimpotje;
maar de basis was gelegd. Vooral keramiek en het toveren met glazuur had mijn grote interesse.
Op een gegeven moment hebben wij met een groot deel van de toenmalige groep de overstap
gemaakt naar de KWA. Het was even schrikken toen de docent zei dat zij weinig van keramiek
wist, maar het opende voor mij wel nieuwe perspectieven. Vooral beeldhouwen ging op
donderdagavond centraal staan. 3-dimensionaal denken, het was een hele klus voor mij en dat is
het nog steeds. En daarom ben ik zo blij met Anjeliek, die mij weet te leiden door het
beeldhouwlandschap, daar wat weghalen, daar meer diepte aanbrengen; maar soms ook weleens
net te laat, omdat ik dan alweer ergens een klap op heb gegeven, want ik zal mezelf niet betitelen
als een subtiele werker. Een eigen stijl heb ik wel, robuust en weinig gedetailleerd. Misschien
eerder stijlloos…
Naast Anjeliek zijn mijn groepsgenoten ook heel belangrijk voor mij. Wij bevestigen elkaar in het
positieve, denken mee met elkaars werk en doen met de feedback wat we zelf willen.
De maandelijkse themabespreking is ook altijd de moeite waard; goed voorbereid door Anjeliek,
maar af en toe neem ik het stokje van haar over. Leuk om me in een onderwerp te verdiepen.
Naast het beeldhouwen ben ik actief in de tuingroep, niet omdat ik nou zo’n tuinkenner ben (daar
hebben we Hetty en Aggie voor), maar ik vind dat we niet voor niets een vereniging zijn en die kan
alleen blijven bestaan door de inzet van de leden. Van maart tot november komen we elke 14
dagen op zaterdagmorgen bij elkaar; meer hierover kon je eerder lezen in het maandbericht van
januari.
Covid heeft voor iedereen op vele fronten roet in het eten gegooid, waardoor de lessen veelvuldig
stil kwamen te liggen. Gelukkig zijn alle beperkingen opgeheven en mogen we weer naar de KWA,
want de donderdagavond is mij heilig; daar kan geen psychiater tegenop!
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