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51ste jaargang

Van de bestuurstafel
2019: het jaar van het 50-jarig jubileum
Elders in dit Maandbericht vind je meer informatie over de activiteiten rond het jubileum. We willen
ons graag aan de Arnhemse bevolking laten zien met een grote jubileumexpositie. Medio januari
hebben we mogelijke locaties besproken met wethouder Hans de Vroome bij zijn bezoek aan de
KWA. De wethouder was zeer onder de indruk van zijn eerste kennismaking met de grootste
organisatie van beeldend kunstenaars in de gemeente en regio en met name ook over het feit dat
we deze positie op eigen kracht hebben weten te bereiken. De gemeente wil met ons meedenken
over een locatie, maar concrete oplossingen zijn op dit moment nog niet in zicht. Ook zoeken we
nog naar een team dat dit project wil trekken.
Contributie 2019: 70% is al binnen!
Hoewel de contributienota’s voor 2019 nog maar enkele weken geleden zijn verzonden, is nu al
ruim 70% van het bedrag binnen. Hartelijk dank aan allen die onze penningmeester Dinie Rengers
hiermee een bemoedigende start van 2019 hebben bezorgd. Degenen die nog moeten betalen
willen we vragen om dit zo spoedig mogelijk te doen.
Een geslaagde Open Week.
Midden januari hebben we weer een Open Week gehouden waarin ruim 35 mensen onze
werkplaats bezocht hebben. Opvallend was dat steeds meer bezoekers ons vinden via Facebook en
onze website. Zes bezoekers hebben zich direct aangemeld voor een proefmaand, drie bezoekers
waren zo enthousiast dat ze gelijk lid geworden zijn. Dit mooie resultaat komt niet alleen door ons
ruime aanbod, maar zeker ook dankzij de inzet van de docenten en de spontane en gastvrije sfeer
tijdens de lessen. Kortom: een compliment voor de hele vereniging. Aandachtspunt: Enkele
deelnemers hadden van KWA-leden gehoord dat ze gratis een les konden meedoen. Dit was in het
verleden zo, maar is al enkele jaren geleden afgeschaft, omdat het te vaak leidde tot verstoring
van lessen. We weten immers niet van tevoren hoeveel deelnemers er zullen komen opdagen. Het
principe is dus, dat je kunt komen kijken om de sfeer te proeven en met de docent en cursisten
kennis te maken. Meedoen kan alleen als de docent je daartoe uitnodigt. Buiten de Open Week kan
er wel een gratis kennismakingsles worden gevolgd, maar ook dan alleen na afspraak met de
betreffende docent.
Kom naar de ALV op vrijdag 15 maart, 19:30 uur, KWA
Het KWA bestuur nodigt je van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op vrijdag
15 maart 2019 om 19.30 uur in het KWA gebouw. Tijdens de vergadering zal het bestuur verslag
uitbrengen over 2018 (waaronder onze vorderingen met de nieuwe huisstijl en website) en
goedkeuring vragen op diverse onderdelen. Inhoudelijke hoofdpunten voor de ALV zijn de viering
van het 50-jarig jubileum en de volgende stap in het “Verbeterplan huisvesting KWA”: de aanpak
van de gangzone, het tekenlokaal en het keramieklokaal. Daarnaast staan op de agenda de
herziening van de statuten en de vaststelling van de Privacyverklaring. Wat de huisvesting betreft
zal Hans ter Beek de ideeën hierover presenteren, inclusief een beeld van de mogelijkheden voor
een stapsgewijze realisatie in de komende jaren. We vinden het erg belangrijk om zoveel mogelijk
reacties en suggesties van de leden te krijgen op dit voor onze vereniging cruciale onderwerp en
hopen op een grote opkomst. De agenda en stukken zullen tijdig via de mail worden toegezonden
en liggen vanaf 1 maart ook ter inzage in de rode salon.
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Prijslijst 2019
De nieuwe prijslijst (incl. een dubbeltje erbij voor de koffie/thee) hangt inmiddels in de lokalen en
zal er hopelijk aan gaan bijdragen dat de verliezen op ‘het winkeltje’, zoals gerapporteerd in de
vorige ALV, tot het verleden gaan behoren. Daarvoor is het echter ook essentieel dat iedereen
zijn/haar materiaalkosten consequent noteert.
KWA LUSTRUM 2019
Ons tiende lustrumjaar is begonnen. Niet direct met groot vuurwerk, maar wel met veel goede
voornemens en plannen voor 2019.
Op zondagmiddag 14 april willen wij ons 50 jarig bestaan vieren met een groot feest.
Het feest wordt gehouden op onze eigen locatie aan de Kemperbergerweg. In februari en maart
wordt in meerdere lessen aandacht besteed aan het maken van objecten voor het aankleden van
ons gebouw. De docenten zullen, op 13 april, met de resultaten en natuurlijk de nodige hulp van
vrijwilligers onze locatie optuigen tot een ware feestlocatie.
Natuurlijk willen wij graag weten op hoeveel leden wij kunnen rekenen, daarom zal vanaf 1
februari a.s. de intekening voor het feest beginnen.
Voor de rest van het jaar staan nog andere activiteiten gepland. De voorbereiding voor de excursie
naar Bonn op 28 september loopt gesmeerd.
Aan de haalbaarheid van een aantal andere ideeën wordt nog gewerkt.
Een grote overzichtsexpositie, met werk van onze leden, op een prominente externe locatie is nog
niet rond. Naar mogelijkheden voor de realisatie van een object aan of bij het gebouw wordt
gezocht en ook de haalbaarheid van een jubileumboek is nog onzeker.
Wij kunnen dus nog wel wat hulp van vrijwilligers gebruiken. In de gang hangt een intekenlijst.
Jubileumtentoonstelling KWA leden in ons eigen gebouw
In april vieren we het vijftig jarig bestaan van de KWA. Er zullen verschillende feestelijke
activiteiten plaatsvinden om dit te vieren. Ook zal er in april in ons eigen gebouw een
tentoonstelling komen waar elk lid aan mee kan doen. Deze tentoonstelling zal worden geopend
tijdens het feestelijke weekend in april. Informatie hierover volgt.
De tentoonstelling:
Elk KWA lid maakt iets in een kistje. Deze kistjes, zonder deksel, worden zoveel mogelijk als een
“lint” in en buiten het gebouw gepresenteerd. Met de buitenkanten van de kistjes wordt niets
gedaan. Het gaat om de binnenkant! Hierdoor blijven alle buitenkanten hetzelfde en symboliseren
zij het lid zijn van de vereniging. Daartegenover wordt binnen in het kistje juist zichtbaar gemaakt
hoe verschillend en hoe persoonlijk elk KWA-lid bezig is in het creatieve proces. Iedereen die mee
wil doen krijgt één dubbel wijnkistje door de KWA aangeboden en gaat daarmee zelf aan de slag.
Dit kan ook tijdens de dagdelen in februari en/of maart. De docent zal je hier over informeren.
Er zijn wel wat regels aan verbonden:
- ieder deelnemend lid krijgt één kistje, ook al volg je dagdelen in verschillende disciplines.
- je mag uitsluitend iets doen met de binnenkant en niet met de buitenkant.
- er is geen thema aan verbonden, het moet bijvoorbeeld niet over de KWA gaan of het jubileum.
Informeer bij je docent!
- het gaat juist om de verscheidenheid van werkwijzen, onderwerpen en inspiratiebronnen van
de KWA leden.
- zet op de achterkant je naam en geef aan of het kistje buiten en binnen gepresenteerd kan
worden, ivm. materiaalgebruik en kwetsbaarheid.
- De docent bespreekt met jullie de inleverdatum.
Verder is alles mogelijk:
Rechtopstaand of liggend.
Je kunt er iets twee- of drie dimensionaals inzetten of in hangen.
Je kunt er iets in bouwen.
Je kunt de binnenkant twee- of driedimensionaal beschilderen.
Maak er iets moois van!
Jos van Gessel
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Spelregels voor de prikborden in de gang
Om wildgroei op de prikborden in de gang te voorkomen, hebben we enkele spelregels opgesteld.
Prikbord links van de deur van de rode salon - bestuur nieuws

Algemene informatie over de vereniging – opgehangen door het bestuur
Prikbord rechts van de deur van de rode salon - activiteiten van/door de vereniging



Flyers/aankondigingen van activiteiten die door de KWA of door een van de docenten
georganiseerd wordt, passend bij de activiteiten van de KWA.
 Geen reclame voor activiteiten die concurreren met de activiteiten van de KWA bijvoorbeeld schilderen bij Rozet
 Geen persoonlijke reclame van leden of docenten – bv. cursus boekbinden
In folderrek bij de deur van de rode salon

Flyers van de eigen activiteiten van de KWA – mogen door de leden meegenomen worden
om te verspreiden. De Maandberichten liggen er voor de leden zonder mailadres.

Flyers over kunst gerelateerde evenementen, mits geen concurrentie.
Prikbord verderop in de gang - reclame van exposities en tentoonstellingen






Flyers / posters van exposities en tentoonstellingen musea en galeries
Artikelen over exposities en tentoonstellingen

Reclame voor kunstboeken / kunsttijdschriften / kunstorganisaties
Reclame van bevriende organisatie - bv. De Nieuwe
Ruimte / Scarabee
 Geen reclame voor persoonlijke verkopen
Toegestane flyers en posters kunnen maar op één plaats
hangen, dus niet op alle drie de prikborden. De prikborden
worden iedere maand opgeschoond zodat de info actueel blijft.
Mocht je twijfelen of je informatie op een van de borden mag
hangen, vraag het dan aan Nicole van Koutrik, Gerda Hendriks,
of een van de bestuursleden.

Diversen
Basiscursus Fotografie, leer je camera kennen!
Docent: Mieke Gresnigt
Fotografeer je altijd op de automatische stand en ben je nieuwsgierig naar de andere knopjes. In
deze cursus leer je je camera beter kennen en maak je kennis met de technische mogelijkheden.
Zo leer je bv. veel of juist weinig scherpte-diepte in het beeld te krijgen, wat het verschil van de
gekozen sluitertijd met de foto doet en welke invloed de witbalans heeft. Je werkt in de les aan
korte opdrachten. Ook worden er huiswerkopdrachten mee gegeven om de lesstof te oefenen. De
gemaakte resultaten bespreken we met elkaar. Naast de techniek vind ik het erg leuk om cursisten
bewuster te leren kijken. Informatie over verschillende fotografen helpt daarbij.
Je gebruikt in de cursus je eigen digitale camera. Bij voorkeur een camera waar in ieder geval de
sluitertijd, diafragma en iso-waarde ingesteld kan worden.
De cursus start op dinsdag 5 maart en bestaat uit 6 lessen. De andere lessen zijn op 12, 19, 26
maart en 2 en 9 april. Tijd: 9.30-12.00 uur. Prijs: 150 euro (minimaal 8 - maximaal 10
deelnemers) Voor vragen en aanmelden: mieke@miekegresnigt.com
Ik, Mieke Gresnigt (1974), werk als freelance fotograaf graag voor opdrachtgevers waar het om de
menselijke maat draait. Zoals in de zorg en het onderwijs. In mijn autonome projecten staat altijd
mijn fascinatie voor hoe mensen met elkaar omgaan en de invloed van de leefomgeving daarop
centraal. Als docent ben ik verbonden aan verschillende plekken waar ik graag les geef in
fotografie, zoals Gigant in Apeldoorn en de HKU. De doelgroepen en het niveau zijn divers maar
altijd gaan mijn lessen over de betekenis van fotografie; ik leer mijn cursisten, leerlingen en
studenten de mogelijkheden van dit prachtige en veelzijdige medium ontdekken en doorgronden.
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Glas workshops bij Frans Gerritsen.
Zaterdag 23 februari en zaterdag 30 maart organiseren we 2 nieuwe workshops glas bij Frans
Gerritsen. Ook voor schilders en keramisten kan dit interessant zijn! Je kunt zonder voorbereiding
in 1 dag een schaal of plat werk maken. Kosten voor 1 zaterdag zijn € 40, - voor leden en € 50, voor niet-leden, dit is exclusief materiaal en stook kosten. De workshop dagen zijn van
10.00-15.00 uur. Koffie en thee zijn gratis, neem zelf je lunch mee. De workshop wordt gegeven in
de werkplaats van Frans Gerritsen, Rijksweg 25, 6996 AA Drempt (vlakbij Doesburg). Je kunt je
aanmelden bij dinie.rengers@xs4all.nl. In de vitrines in de hal van de KWA zijn tot februari leuke
resultaten van glas te zien!
Workshop tekenen en schilderen met een dansend model
Na de succesvolle en inspirerende workshop van 12 januari j.l, danst Fernanda Da Silva weer voor
tekenaars en schilders met of zonder ervaring met het werken naar model.
De workshop wordt gegeven door Marianne Epiney van 10.00 tot 14.00 uur op zaterdag 16 februari
in het KWA gebouw. De dag is zodanig ingedeeld dat je vanuit het tekenen en schilderen van hele
korte standen stapsgewijs mee genomen wordt naar een model dat volledig in beweging is. Kosten
bedragen € 25,- te betalen bij binnenkomst, dit is inclusief koffie of thee. Je neemt zelf je materiaal
(veel schetspapier!) en een lunchpakketje mee.
Inschrijven en info: marianne.reuling.epiney@gmail.com. Er kunnen maximaal 15 personen
deelnemen. Meld je snel aan, er is veel belangstelling voor de workshop! De vorige keer was er een
wachtlijst van 10 personen.
Over de workshop
Tekenen, schilderen, zich met een kunst kunnen uitdrukken is een diepe, natuurlijke en zinvolle
manier om zich met de wereld te verbinden. Elke mens heeft zijn eigen beleving van de
werkelijkheid, zijn eigen handschrift, zijn sensibiliteit. Tekenen of schilderen naar model vraagt een
bepaalde concentratie en openheid. In onze workshop, probeer ik de cursisten vrij te maken van
vooroordelen en dichterbij hun eigen en verrassende visie van het model te komen. Dit doe ik door
verschillende oefeningen die de cursist verder helpen in het voorstellen ervan. Het model Fernanda,
een inspirerende danseres, en de muziek zullen de leidraad zijn om op een authentieke manier, de
eigen visie van de menselijke figuur te verfijnen en uit te drukken.

Raku stoken:
Op vrijdagochtend 15 februari en op 29 maart kun je biscuit gebakken werk raku stoken.
Dit is een snelle manier van glazuren waarbij het craquelé effect en zwart gesmoorde delen
opvallend zijn. Maak je werkstukken zoveel mogelijk uit één stuk grove chamotte klei.
Op die ochtenden kun je glazuren, of liever al eerder, dan is het werk droog. Heb je vragen over
deze techniek, kom dan op de dagdelen langs als Conny aanwezig is. Of mail naar
connykoster@hotmail.com.

Viltworkshop" onderzoek in vilt"
Op zaterdag 9 maart, 6 april en 11 mei zal Carla Louwes weer een workshop
vilten geven bij de KWA, van 10 tot 16 uur. De kosten zijn 60 euro, inclusief
basismaterialen, koffie en thee. Je kunt je voor 1 of meerdere data opgeven.
Carla zal de techniek uitleggen en vertellen wat je met de materialen zoal
kunt doen waarna je zelf aan de slag kunt gaan met kleine proefjes maken
om zo tot een eigen beeld te komen. Opgave en nadere info :
carla-louwes@planet.nl zie ook: www.carlalouwesvilt.nl
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Exposities
‘Kunstenaar en Cursisten # 12. Anjeliek Blaauw’
van 1 februari 2019 tot 15 maart 2019 in De Klipper, Generaal
Urquhartlaan 1, Oosterbeek.
Anjeliek Blaauw exposeert met haar cursisten van de
dinsdagmiddaggroep in de bibliotheek van Oosterbeek. Het
wordt een afwisselende expositie met beelden en wandobjecten
van zeer verschillende materialen. Onze stagiaire Leanne
Kelderman heeft met haar thema wandsculpturen verschillende
cursisten enthousiast gemaakt om speciaal voor deze expositie
iets te maken.
Tentoonstellingstips van de excursiecommissie
 De Naakte waarheid. Rijksmuseum Twenthe, Enschede t/m 16 juni
… een beeldende zoektocht naar onszelf, de naakte mens. 100 schilderijen, beelden, foto's,
films en tekeningen van Anthony van Dyck tot Egon Schiele en van Rembrandt tot Max
Pechstein …
 David Lynch: Someone is in my House. Bonnefanten Museum, Maastricht, t/m 28 april 2019
….een indrukwekkend artistiek overzicht van een veelzijdig kunstenaarschap: schilderijen,
foto's, tekeningen, litho's, aquarellen, tekeningen op luciferboekjes, foto's, cartoons,
audiowerken, kortefilms en nog veel meer …
 Kachō-ga. De poëzie van de Japanse natuur. Sieboldhuis, Leiden t/m 3 maart
… voor het eerst in Nederland (…), een van de belangrijkste genres in de Japanse prent- en
schilderkunst. Bijzondere bruiklenen en topstukken uit binnen- en buitenland: houtsneden,
kamerschermen, rolschilderingen en foto’s …
 Ad Gerritsen. Gemeentemuseum, Den Haag, t/m 17 maart 2019
…prachtige maar ongemakkelijke schilderijen van het kijken naar en beoordelen van onze
medemens. Vaak voel je een dreiging, zijn het achterliggende verhaal en beeld gruwelijk, maar
stemt het werk je vrolijk…
 (Dis)connection. Kunstvereniging Diepenheim, Diepenheim t/m 5 mei 2019
…installaties, sculpturen en videowerken van dertien internationale kunstenaars: verschillende
artistieke posities die verbonden zijn door een gedeelde zorg: hoe kunnen wij samenleven? …
 Vrijheid – de vijftig Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Museum de Fundatie, Zwolle
t/m 12 mei 2019
… Vrijheid is nadrukkelijk subjectief, en wil zowel een uitnodiging tot discussie zijn als een
liefdesverklaring aan de Nederlandse kunst …

Plain dust – Sensing traces,
Alexandra Roosen,
Drawing Centre
Diepenheim t/m 5 mei 2019

Theodoor Heynes,
Aquarellist – Museum
Henriette Polak, Zutphen
t/m 24 maart
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Kachō-ga. Japanse
prentkunst. Sieboldhuis
Leiden

Docenten mededelingen
Onderstaand overzicht is bedoeld om een evenwichtige verdeling over de groepen te bevorderen.
Vind je je groep te druk? Kijk dan of er wellicht passende alternatieven op andere momenten in de
week beschikbaar zijn.
Gemiddelde bezetting in laatste kwartaal
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Maandagochtend olie- en acrylverf A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
Dag & Nacht
Maak schilderijen of een 2- of 3-luik of een leporello over dag en nacht: over
licht en donker. Gebruik diverse materialen zoals verf, (acryl-)stiften, inkt,
houtskool en kneedgum, zwart papier. Laat je bijv. inspireren door het werk van
Gabriele Münter.
Jullie kunnen ook alvast met het volgend thema (in februari en maart) van start
gaan; zie voor meer informatie elders in dit maandbericht
“Jubileumtentoonstelling”.

Maandagmiddag aquarel of acrylverf J o s v a n G e s s e l
We gaan ons in februari voorbereiden op de
jubileumtentoonstelling in april in ons gebouw. Iedereen die
mee wil doen krijgt een dubbel (leeg) wijnkistje aangeboden
door de KWA en maakt iets voor in dat kistje. Meer informatie
tijdens de les en verder in dit maandbericht.
Maandagavond Model & Portret M a r i j k e P o s t m a
4 februari
naakt korte standen
11 februari
gekleed model (2 standen)
18 februari
naakt (2 standen )
25 februari
portret

Dinsdagochtend Beeldhouwen & Boetseren C o n n y K o s t e r
Geen bijzonderheden.
Dinsdagmiddag Beeldhouwen & Boetseren A n j e l i e k B l a a u w
5 februari zal Leanne het thema vertellen: Deze maand gaan we het hebben over
het kistjesproject dat hoort bij het Lustrum. Hier krijgt iedereen een wijnkistje waar
je je eigen wereld kan creëren in een kleine omgeving. Zo kan je een sfeer, idee of
je werk in dit kistje maken. Maar de kunst zit hem in hoe je de beperking van het
kleine wijnkistje tot je voordeel kan gebruiken en er een geheel van kan maken. Zie
voor meer informatie over het 50-jarigbestaan van de KWA en de expositie op 14
april elders in het maandbericht.
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Dinsdagmiddag Aquarel- en acryl M a r g r e e t H e i n e n
Naar aanleiding van zelfgekozen gedicht of een korte tekst maken we een illustratie met aquarelof acrylverf en zonodig versterken we het beeld met oost indische inkt. Wil je een letterlijke
vertaling maken of juist werken vanuit je gevoel?

Dinsdagavond acryl- & olieverf M a r g r e e t H e i n e n
Onze stagaire Leanne zorgt voor de inhoud van de les deze maand. Wat is het
gevoel wat je krijgt bij een gesproken of een geschreven tekst? Hoe zet je die
om in een beeld? Neem een gedicht of tekst mee wat je gaat analyseren en
vertalen in een schilderij. Is je werk een versterking van het gedicht of staat het
er los van?
Gubbels
Dinsdagavond Beeldhouwen & Boetseren C o n n y K o s t e r
Geen bijzonderheden.
Woensdagochtend Beeldhouwen & Boetseren A n j e l i e k B l a a u w
Deze maand gaan we het hebben over het kistjesproject dat hoort bij het
Lustrum. Hier krijgt iedereen een wijnkistje waar je je eigen wereld kan
creëren in een kleine omgeving. Zo kan je een sfeer, idee of je werk in
dit kistje maken. Maar de kunst zit hem in hoe je de beperking van het
kleine wijnkistje tot je voordeel kan gebruiken en er een geheel van kan
maken. Zie voor meer informatie over het 50-jarigbestaan van de KWA en de expositie op 14 april
elders in het maandbericht.
Woensdagochtend Tekenen & Schilderen J o s v a n G e s s e l
We gaan ons in februari voorbereiden op de jubileumtentoonstelling in april
in ons gebouw. Iedereen die mee wil doen krijgt een dubbel (leeg)
wijnkistje aangeboden door de KWA en maakt iets voor in dat kistje. Meer
informatie tijdens de les en verder in dit maandbericht.

Woensdagmiddag Beeldhouwen & Boetseren A n j e l i e k B l a a u w
Deze maand gaan we het hebben over het kistjesproject dat hoort bij het
Lustrum. Hier krijgt iedereen een wijnkistje waar je je eigen wereld kan
creëren in een kleine omgeving. Zo kan je een sfeer, idee of je werk in dit
kistje maken. Maar de kunst zit hem in hoe je de beperking van het kleine
wijnkistje tot je voordeel kan gebruiken en er een geheel van kan maken. Zie
voor meer informatie over het 50-jarigbestaan van de KWA en de expositie op
14 april elders in het maandbericht.

Woensdagmiddag Schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
Dag & Nacht
Maak schilderijen of een 2-luik of een leporello over dag en nacht: over
licht en donker. Gebruik diverse materialen zoals verf, (acryl-)stiften,
inkt, houtskool en kneedgum, zwart papier. Laat je bijv. inspireren
door het werk van Gabriele Münter.
Jullie kunnen ook alvast met het volgend thema (in februari en maart)
van start gaan; zie voor meer informatie elders in dit maandbericht
“Jubileumtentoonstelling”.
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Woensdagavond Keramiek M a r g a K n a v e n
Geen bijzonderheden.
Donderdagochtend Model & Portret M a r i j k e P o s t m a
7 februari
naakt (2 standen)
14 februari
gekleed model (2 standen)
21 februari
portret (werken met primaire kleuren: rood,geel,blauw)
28 februari
naakt korte standen

Donderdagmidag Grafiek M e r l i j n e M a r e l l
De komende maand houden we ons bezig met de ‘droge naald’ techniek.
We onderzoeken de mogelijkheden in plastic en metaal. De focus ligt op de
karakteristieke lijn van deze techniek en de variatie die daarmee mogelijk
is.

Donderdagavond Beeldhouwen & Boetseren A n j e l i e k B l a a u w
Deze maand gaan we het hebben over het kistjesproject dat hoort bij het
Lustrum. Hier krijgt iedereen een wijnkistje waar je je eigen wereld kan creëren
in een kleine omgeving. Zo kan je een sfeer, idee of je werk in dit kistje maken.
Maar de kunst zit hem in hoe je de beperking van het kleine wijnkistje tot je
voordeel kan gebruiken en er een geheel van kan maken. Zie voor meer
informatie over het 50-jarigbestaan van de KWA en de expositie op 14 april elders
in het maandbericht.

Vrijdagochtend olie- en acrylverf M a r g r e e t H e i n e n
Naar aanleiding van het werken met restvormen van de vorige maand
gaan we die nu gebruiken om sjablonen van te maken waar we mee
kunnen drukken. Deze techniek heeft veel mogelijkheden en geeft
verrassende resultaten. Meenemen acrylverf en paletmes. Verfrollers zijn
aanwezig.

Vrijdagmidag Model & Portret M a r g r e e t H e i n e n
1februari korte standen
8 februari portret
15 februari naaktmodel 1 stand
22 februari gekleed model 2 standen.

Vrijdagmiddag Keramiek M a r g a K n a v e n
Geen bijzonderheden.
Belangrijke data:
Tuinonderhoud
Kopij Maandbericht Deadline

De tuingroep is nog in winterslaap, geen
geplande activiteiten dus.
15 februari naar kwamaandbericht@gmail.com

Website: VrijetijdKunstenaars.nl
Kopij voor website Webmaster@VrijetijdKunstenaars.nl
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