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Van de bestuurstafel
Enquête over uitbreiding programma van activiteiten
Er zijn al heel wat formulieren binnen. Als dat van jou er nog niet bij zit, lever het dan snel in. Op
31 mei eindigt de termijn voor invulling en starten we met de verwerking van de gegevens. In het
maandbericht van juli zullen we je dan over de uitkomsten informeren en in de zomermaanden
zullen we als bestuur bekijken welke conclusies en acties we daaraan willen verbinden.
Open Week 3-7 juni
Net als vorig jaar zal de Open Week weer vóór de vakantieperiode worden georganiseerd; van
3 t/m 7 juni. Willen jullie dit onder de aandacht brengen van alle mogelijke geïnteresseerden
binnen je kennissenkring? Er zijn ook flyers aanwezig die je kunt leggen op plekken waar veel
mensen komen. Verderop in de nieuwsbrief vind je een exemplaar van deze flyer.
Zomeratelier KWA
Net als voorgaande jaren willen wij de ateliers van de KWA in de zomermaanden open stellen voor
onze leden en andere belangstellenden om tegen een vergoeding zelfstandig te werken. Het
zomeratelier is open op dinsdag en donderdag van 9.30-16.00 uur en op woensdagavond van
19.30-22.00 uur. Het wordt georganiseerd door Aart Verschuur, Ineke Visscher en Michael Alberts;
het onderdeel model (op donderdagochtend) door Theo van Ouwerkerk en Jan van Weeren. In de
hal komt een flyer te hangen met nadere informatie en een overzicht van de kosten. Het
zomeratelier start op dinsdag 2 juli en loopt tot donderdag 22 augustus. Hopelijk kunnen we
samen weer genieten van een prachtige zomer in de tuin en de ateliers van de KWA.
Opruimen, schoonmaken, klussen
De zomer komt eraan, dus loopt het seizoen van de KWA ten einde. Dat betekent ook dit jaar dat
we moeten opruimen, schoonmaken en klussen. Het opruimen gebeurt in de laatste week van het
seizoen, van 24 t/m 28 juni. In die week ligt het accent op opruimen. Alle werkstukken en
privéspullen moeten zoveel mogelijk mee naar huis worden genomen. Alles wat niet meer gebruikt
wordt moet zoveel mogelijk worden weggegooid. Alleen dan kunnen we in de zomer goed
schoonmaken. Alles wat achterblijft zonder duidelijk berichtje waarom het er nog staat wordt in
principe weggegooid. Dat geldt ook voor de stapel jassen, dassen, etc. in de Rode Salon die
nooit zijn opgehaald. Voor het schoonmaken en het uitvoeren van klussen hebben wij de week
van 26 t/m 30 augustus gereserveerd. In die week willen wij vrijwilligers voor de jaarlijkse
schoonmaak de ruimte geven om onze ateliers weer in topconditie te brengen. In de gang komt
een bord met de te verrichten taken. Daarop kan iedereen aangeven welke klus hij/zij voor
zijn/haar rekening neemt. Wij vertrouwen erop dat alle leden zich inzetten om vóór 2 september
onze accommodatie weer in topconditie te krijgen.
Jubileumexpositie in najaar
Wethouder Hans de Vroome zei tijdens het jubileumfeest op 14 april, dat hij zich wilde inzetten
voor het vinden van een geschikte locatie voor onze jubileumexpositie in het najaar. Deze
toezegging begint concrete vormen te krijgen. De gemeente biedt ons aan om in de grote hal en
de boven aan de monumentale trap gelegen burgerzaal van het gemeentehuis te exposeren. De
keuze voor het gemeentehuis moet door de groep vrijwilligers nog definitief gemaakt worden, net
als de periode waarin de expositie plaats zal vinden. De locatie in het hart van het centrum van
Arnhem biedt een uitgelezen kans voor een jubileumexpositie, met volop ruimte voor het werk van
onze leden en docenten. Marianne Klop en Marjan Leneman kunnen met hun team aan de slag om
in overleg met de docenten de keuze te maken en een mooie expositie samen te stellen.
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Uit de pen van
Ans van den Eijnden

Taal versterkt het beeld
Ik ben sinds 1983 enthousiast lid van de KWA.
Veel docenten hebben mij begeleid bij het ontwikkelen, het verdiepen en het vergroten van mijn
kijkvermogen.
Zoals Theo Wieringa.
In de begin jaren negentig schreef hij als ik aan het tekenen was een gedicht over mijn werkstuk.

De stilte was te snijden
alleen pastel gekras
Het penseel dat was een zijden
die niet te horen was.
Ans ging wat onbezonnen
aan het werk met lampionnen
Naar het lichtende boeket
heeft zij het opgezet
Ze werkt stug door, nooit jachtig
En het resultaat? Steeds prachtig

En vorig jaar in 2018 door Anjeliek.
Bij een werkstuk, dat ik heb gemaakt voor de expositie op landgoed Poelwijk in Gendt, heeft ook
zij een gedicht hierover geschreven.

De wind komt altijd terug,
speelt met de takken van de bomen.
Langzaam bewegen ze in de wind
en laten zacht hun sporen na.
Een lijnenspel ontstaat.

De mogelijkheid om diverse kunstvormen te combineren en uit te proberen, dat is voor mij de
kracht van de KWA.
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Kleine semiotiek van een KWA jubileumproject
Door Henk Boerwinkel
Wij, leden van de KWA, worden getraind in het formeel, vormgericht, benaderen van de dingen die
we maken. We leren over voor- en achtergrond en andere opties voor dieptewerking, over boven
en onder, over wel- en niet ingevulde details, over diagonalen en andere verbindingen van details,
over warme en koude kleuren, over ronde en hoekige lijnen, zachte en harde materialen en over
zoveel meer structureringsmogelijkheden van objecten en hun technische verwerking. We worden
door docenten gestimuleerd om hier actief gebruik van te maken: “zet het werkstuk eens op zijn
kop en klopt het dan even goed?”
Kunst die aan anderen getoond wordt is, als vorm van communicatie, echter vooral semiotiek.
Kunstzinnige objecten ‘verwijzen’ altijd: naar zichzelf ( ) en vaak naar een context ( ) en naar
een waarnemer als ontvanger van een boodschap (↕). Het is hierbij enerzijds slechts de waarnemer
en niet het object of de maker die de verwijzende verbinding legt. Maar paradoxaal genoeg wordt
de verwijzing door de waarnemer toch opgevat als iets dat van het object en maker uitgaat.
Om een obligaat kunstobject als voorbeeld te gebruiken: de Nachtwacht van Rembrandt verwijst
eerst naar zichzelf ( ) als fictief object of gebeurtenis in de werkelijkheid: het uitrukken van het
Schoutvendel. Het stuk verwijst verder naar de context ( ) van Amsterdam als machtige
handelsstad die door het vendel naar behoren wordt verdedigd. En tenslotte gaat van het stuk een
oproep uit (↕) aan Amsterdammers van toen om zich te realiseren dat ‘niemand zich beter
[veiliger] kan wensen dan een Amsterdammer te zijn'.
Terugkijkend op onze jubileum-wijnkistmanifestatie laat ik mogelijke opmerkingen over de formele
categorieën die zijn toegepast in verschillende bijdragen graag aan de docenten over. Als
willekeurige waarnemer lijkt het me echter aardig om eens na te gaan hoe verwijzingen in de
driecategorieën ( ),( )en (↕) in de kistjes werkzaam kunnen zijn.
Om met de laatste, (↕), te beginnen: er waren maar enkele onontkoombaar expliciete oproepen tot
nadere gedragsbepaling bij (amateur)kunstenaars. Er was bijvoorbeeld een oproep om ‘out-of-thebox’ te denken en een oproep om in de spiegel te kijken en ondanks een mogelijk “massa”-gevoel
van een unieke eigen ‘identiteit’ uit te gaan.

Kenmerkend bij deze bijdragen is het gebruik van taal. Die kan de bedoeling verduidelijken,
toelichten wat visuele kunst op zichzelf moeilijker kan ‘verwoorden’. Veel moderne kunstwerken
krijgen ook vooral waardering als er een toelichting bij is gegeven. Zo’n toelichting kan overigens
al vervat zijn in de titel. Als die tenminste niet slechts naar een detail verwijst, wat soms lijkt te
gebeuren om de oproep die van het gehele object uitgaat te verhullen.
Het is dus lastiger om de oproep die de maker van een object op het oog heeft alleen met de
visuele kenmerken van een object te realiseren. Want juiste interpretatie vraagt ook dan, evenals
bij taal, kennis van codes die aan objectkenmerken verbonden kunnen worden: denk bijvoorbeeld
aan hondjes op oude Hollandse “meesters” die huwelijksontrouw symboliseren. Als je die code niet

3

kent zegt het hondje je niets over het thema huwelijkstrouw op een schilderij en dat de schilder
daar iets over kwijt wilde.

De wijnkist in de jubileumbijdragen met een geheel zwartgeverfde structuur van takjes die bomen
suggereren in een geheel zwartgeverfde omgeving lijkt redelijk duidelijk de toenemende
natuurvernietiging aan te willen kaarten. Met als impliciete oproep (↕) aan de waarnemer om aan
het stoppen ervan te willen bijdragen. We kunnen dit zo interpreteren (decoderen), omdat zwart in
onze cultuurcodes algemeen met dood en verderf kan worden geassocieerd. Zou de dominante
modetrend van zwart daarom niet tot een algemeen cultuurpessimisme kunnen leiden, of hebben
de makers van die mode misschien een fijne neus gehad voor een al aanwezig pessimisme en dat
in hun modeontwerpen tot uitdrukking willen brengen?
Zoals uit het voorbeeld van het zwarte kistje blijkt, houdt een oproep (↕) meestal ook een
verwijzing naar een context ( ) in. In dit geval is dat het milieuprobleem. Zonder context heeft
een handelingsoproep vaak geen zin. Dat geldt ook voor de oproepen met taal. Anderzijds hebben
de bovengenoemde taalvoorbeelden een minder specifieke context op het oog dan het zwarte
kistje met zijn milieuprobleem. Moeten we “out-of-the-box” denken in onze KWA-activiteit, of in
ons hele leven? Of is het misschien een verkapte kritiek op de jubileumcommissie die ons officieel
niet toestond de buitenkant van het wijnkistje in de kistjestransformatie te betrekken: dit kistje
was in zijn geheel slechts [in] buitenkant [ondergedompeld]? En wat de oproep tot erkenning van
de eigen identiteit betreft: gaat het dan om onze KWA-producten of om ons bestaan als geheel?

Hoe dan ook, als ik mijn eigen reacties tijdens de expositierondgang naga, vallen de meeste
bijdragen voor mij in de eerste plaats in de eerste verwijzings-categorie ( ). De gepresenteerde
objecten waren voor mij grotendeels gewoon “zichzelf”. Wel met een eigen identiteit natuurlijk. Die
heerlijke veelvormigheid, kenmerk ook van de maandelijks wisselende gangexposities, gaf me een
blij gevoel. En dat gevoel betekent, naar zijn emotionele aard, natuurlijk tevens een oproep (↕) om
wat langer te kijken. Met als context ( ): dat is toch maar wat de KWA teweegbrengt! Maar in
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meerdere gevallen heb ik waarschijnlijk toch te kort gekeken en andere contexten en oproepen
daardoor gemist.
Het spelen met verwijzingen is onderdeel van de kerneffecten van kunst. Volgens een al wat ouder
onderscheid gaat het er bij een expositie om dat een kunstobject eerst drawing power heeft en
vervolgens holding power. Het eerste, de aantrekkingskracht, maakt dat de waarnemer bij een
groot aanbod van objecten dichterbij dat ene, eruit springende, object wil komen om details te
bekijken ( ). En het tweede, de kracht die de aandacht kan vasthouden, maakt dat we ons open
kunnen stellen voor een specifieke context ( ) en moeilijk “leesbare” boodschappen (↕). Drawing
power maakte bijvoorbeeld dat het wijnkistje met bewegende zwarte linten te midden van een
lange gang met allemaal even grote wijnkistjes juist door het bewegingselement mijn extra
aandacht trok ( ).Zodat vervolgens bij nauwkeurige waarneming als gevolg van de holding power
kon worden vastgesteld dat niet een luchtstroming, maar een verborgen mechaniek in het kistje de
linten in beweging zette (→). En de boodschap (↕) was zoiets als: “heb je je ook laten foppen?” Ik
wel dus.

Als dit stukje een oproep inhoudt om de hele diversiteit aan wijnkistjes nog eens langs te gaan en
mogelijke verwijzingen op te sporen heeft het aan mijn doel beantwoord. Veel plezier ermee!

Bestuur en docenten hebben besloten om de kistjes tot de zomervakantie te laten hangen en te
laten staan in de vitrines. We kunnen dus nog extra lang genieten van dit prachtige project. Wil
iedereen op de laatste KWA dag zijn eigen kistje meenemen? Dan is na de vakantie de gang weer
geheel vrij voor de exposities. De planning voor de gangexposities wordt aangepast.
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Diversen
Excursie KWA naar Bonn
Op 28 september gaat de excursie naar twee musea in Bonn, het Kunstmuseum
(www.kunstmuseum-bonn.de) en de Bundeskunsthalle
(www.bundeskunsthalle.de). De musea staan in het centrum van Bonn op 1
minuut loopafstand van elkaar.
Vanaf 3 juni hangt op het prikbord de deelnemerslijst voor de definitieve
inschrijving met een concrete prijsopgave.
Ernst Macke
Zomerworkshop schilderen en grafische technieken door Margreet Heinen en Elsbeth
Zimmermann.
Dit jaar geven we bij de KWA weer 2 x een driedaagse workshop:
A op 8-10-12 juli en B op 15-17-19 juli. De kosten zijn € 215,- inclusief
basismateriaal, koffie, thee en uitgebreide lunch. We starten dag 1 van de
workshop bij de Hes, een bijzondere parkachtige buitenlocatie waar we met
slecht weer ook goed binnen kunnen werken. Dag 2 en 3 starten we in het KWA
gebouw om 9.30 uur en eindigen om 15.00 uur. We beginnen de eerste dag
met combineren van snelle grafische technieken met het schilderen op papier
en plaatmateriaal. De workshop is zowel voor beginners als gevorderden, een
avontuur waarbij je veel experimenteert en leert over de toepassing van de
materialen. Iedereen wordt op zijn eigen niveau begeleid. We nemen regelmatig de tijd om elkaars
werk te bekijken en te bespreken zodat je elkaar kunt inspireren en ook van elkaar kunt leren
Opgave en nadere info: e.zimmermann@me.com of margreetheinen@gmail.com en de flyer aan
het eind van het maandbericht.

Workshop vormonderzoek van figuratief naar abstract
Arnhem:
KWA gebouw d.d. 16 en 17 augustus 2019
Aanvang:
10.00 uur tot 16.00 uur
Docent:
Marga Knaven
Naast dat ik les geef in keramiek heb ik in het verleden ook veel
lessen portret/figuur boetseren verzorgd en als basis zelf veel met
een model gewerkt. Mijn ruimtelijke werk is een doorlopend
vormonderzoek en mijn ontdekkingen wil ik graag met jullie delen.
In deze workshop gaan we een dagdeel werken met een (levend)
model. In de ochtend onderzoeken we, door een aantal snelle korte
standen schetsend in klei, ons model. Na de lunch met een lekker
Eduardo Chillida
soepje, bespreken we de schetsen van de ochtend en kiezen er een
uit om als vorm verder te gaan onderzoeken. Aan het eind van de middag bespreken we wat er is
ontstaan. De volgende dag gaan we de vormen, die je het meest aanspreken, in andere materialen
vertalen, hout, steen, aluminium, stukjes plastic, lapjes stof, draad, rubber enz. Na de lunchpauze
gaan we verder werken met gips. Aan het eind van de dag gaan we onze beelden bespreken en
neemt iedereen een heel eigen persoonlijk beeld mee naar huis.
De prijs € 125,00 incl BTW bij een minimum van 8 deelnemers. Koffie/thee en soep zijn inbegrepen
evenals de vergoeding voor het model. De klei kun je ter plekke aanschaffen, of zelf meebrengen.
Elke klei die je op voorraad hebt, is geschikt om voor deze workshop te gebruiken.
Ben je benieuwd en heb je zin om deel te nemen? Mail of bel me even.
info@margaknaven.nl, 06-50214960
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Zomerworkshops Buiten Tekenen & Schilderen.
Aan de Rijnoever, op Arnhems Buiten, Kemperheide en KWA. Een
dagdeel, hele dag of 2,5 dag workshop in juli & augustus. Meer
informatie zie agenda: www.annemarienoorderwerf.nl

Tuingroep
Zoals ieder van jullie al wel heeft kunnen zien, begint de tuin weer voller te
raken en komen er weer meer planten in bloei. Twee jaar geleden hebben we
de borders helemaal leeg gehaald, bekeken wat er terug geplaatst kon
worden en opnieuw beplant. Het heeft een goed effect gehad.
Op de zaterdagen 8 en 22 juni werken wij weer, van 9.30 u tot ongeveer 12
uur. Ieder is van harte welkom. Meer informatie is te vinden op het prikbord
in de gang, of via Frank Spreekmeester: frankspreekmeester@gmail.com.
In de zomermaanden gaan wij ook gewoon door: elke 2e en 4e zaterdag van
9.30 -12 uur.

Exposities
Tentoonstellingstips van de excursiecommissie



William Kentridge – Drawings for Projection, Eye, Amsterdam, 3 juni – 1 september 2019
…. korte films bestaande uit tientallen houtskooltekeningen waarin Kentridge stukken toevoegt,
uitwist en weer overtekent. De films (….) tonen op een intrigerende manier de problemen,
dilemma’s en schoonheid van een nog steeds verscheurd land ….



herman de vries, Voor jullie voeten, Stedelijk Museum Alkmaar, t/m 1 september 2019
… zijn kunst is onlosmakelijk verbonden met natuur en poëzie. Scholieren van basisscholen
uit Noord-Holland verzamelden aarde voor herman de vries, om zijn iconische
aarduitwrijvingen te maken …



Mark Brusse – Sometimes I wonder, Museum Valkhof, Nijmegen, 21 juni t/22 september 2019
… ruim 150 werken, tekeningen, schilderijen, sculpturen en ruimtelijke ensceneringen,
bijeengebracht in vier terugkerende thema’s: ruimte; hart, hoofd en handen; herinnering en
verwondering …



Het begin van een nieuwe wereld, Kröller-Muller Museum, Otterlo t/m 29 september 2019
… de ontwikkeling van de moderne sculptuur zien door de ogen van Bram Hammacher,
directeur van het museum van 1948 tot 1963. De vermaarde beeldentuin is zijn bekendste
wapenfeit, maar hij verwerft ook veel beelden voor ‘binnen’, vaak in nauwe wisselwerking met
de beelden in de tuin …



Louise Bourgeois - Rijksmuseumtuinen, Rijksmuseum Amsterdam t/m 23 november 2019
.... met twaalf beelden toont het Rijksmuseum een overzicht van een halve eeuw werk. Veel
van deze werken zijn nooit eerder in Nederland te zien geweest---.



Maria Lassnig, Ways of Being – Stedelijk Museum Amsterdam 6 april t/m 11 augustus 2019.
… eerste overzichtstentoonstelling van de Oostenrijkse kunstenaar in Nederland. Ze maakte
naam met haar ‘Körperbewusstseinsbilder’: gewaarwordingen van haar lichaam werden tot
thema en definieerden haar relatie tot de wereld …

Heavy Heart, Mark Brusse

William Kentridge
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Expositie Kust&Land - Annemarie Noorderwerf,
SER (Sociaal-Economische Raad) in Den Haag tot en met 27 juni. Open tijdens kantoortijden.
Receptie van tevoren bellen i.v.m. toegang tot de expositieruimte: 070-3499 499.
Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag. Zie voor meer informatie de flyer aan het eind van dit
maandbericht.
Kunstroute in de gemeente Renkum 1 en 2 juni, open van 11 tot 17 uur met
o.a. Hildegard Ruberg, Marianne Klop en Annemarie Noorderwerf.
Zie voor meer informatie de flyer aan het eind van dit maandbericht.
Overzichtstentoonstelling & startpunt: gemeentehuis Oosterbeek, open vanaf
23 mei tijdens kantoortijden. Informatie: www.kunstroute-renkum.nl
Marga Knaven staat tijdens Huntenkunst 2019 24/25 en 26 mei met haar werk in stand 85. Zie
voor meer informatie de grote flyer aan het eind van dit maandbericht.
Buitenblik festival Zevenaar
Op 31, 1 en 2 juni, een kleinschalig festival met o.a. workshops, film,
muziek en leuke dingen markt.
Conny Koster geeft een workshop raku stoken op zaterdag en zondag.
Kunstschouw In Zeeland
Van 15 t/m 23 juni is er op het prachtige eiland, Schouwen
Duivenland een grote kunstroute. 200 kunstenaars uit binnenen buitenland presenteren hun werken op soms ludieke locaties.
Echt een aanrader voor een paar dagen kunst kijken.
Conny Koster exposeert haar werk in een schuur in Ellemeet.

Docenten mededelingen
Gemiddelde dagdeelbezetting afgelopen kwartaal. Met behulp van deze informatie kunnen
leden zelf beoordelen of ze eventueel kunnen uitwijken naar een minder druk bezette groep.

Dag

Ochtend

Middag

Ma.

Annemarie
14,4

Jos 13,7

Di.

Conny 15,9

Wo.

Jos 10,9

Anjeliek
13,3
Anjeliek
10,3

Do.
Vrij.

Marijke 13,9
Margreet
13,3

Anjeliek
12,9

Merlijne 9,8
Marga 11,0

Avond
Marijke
12,8

Margreet
8,9
Annemarie
9,2

Margreet
13,8
Marga 8,9

Conny
8,0

Anjeliek 9,1
Margreet
9,5

Maandagochtend olie- en acrylverf A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
Buiten schetsen en schilderen.
Met goed weer gaan we buiten werken. Neem s.v.p. een krukje of
campingstoeltje en een fles water mee. We starten vanuit de KWA. Materiaal:
papier, potlood, houtskool, (olie)pastel krijt, stift, aquarel, acryl of gouacheverf.
Extra: zie video "In gesprek met David Hockney https://youtu.be/_xoA98KrMq4.

8

Maandagmiddag aquarel of acrylverf J o s v a n G e s s e l
De schets als inspiratie
Krabbels en notities met behulp van potlood, krijt, stift, pen of
penseel, waarbij je spontane en snelle keuzes maakt omdat je er niet
lang aan werkt, kunnen je inspireren tot het maken van een werkstuk
waar je eventueel langer aan werkt. We gaan daarom in juni zoveel
mogelijk buiten schetsen in het landschap en als er tijd over is
kunnen deze schetsen later binnen gebruikt worden als inspiratie.
Neem een schetsboekje of dummy (leeg boekje) mee en bovengenoemde schetsmaterialen.
Maandagavond Model & Portret M a r i j k e P o s t m a
3 juni
10 juni
17 juni
24 juni

portret
géén les i.v.m. 2e pinksterdag
korte naaktstanden
naakt (2 standen)

Dinsdagochtend Beeldhouwen & Boetseren C o n n y K o s t e r
Op 25 juni sluiten we samen het seizoen af. Om 9.45 uur in Zevenaar, Heilige
Huisjes 38. We bekijken het leem huisje en doen een activiteit zoals Andy
Goldsworthy dat doet.
Dinsdagmiddag Beeldhouwen & Boetseren A n j e l i e k B l a a u w
Dinsdag 25 juni gaan we op excursie naar de Flevopolder. We
bezoeken daar 4 landartprojecten, van Richard Serra, Marinus
Boezem, Antony Gormley en Robert Morris. Kijk vast op
www.landartflevoland.nl, daar zijn ook leuke filmpjes vanuit de
lucht te zien! We vertrekken om half 10 van de KWA en hopen
rond half 6 weer terug te zijn. Kosten E 4,50 dagdeel en
reiskosten per auto samen delen. 4 juni hebben we natuurlijk als
thema "Land Art" en vertel ik meer over de excursie en kun je je
Richard Serra

inschrijven.

Dinsdagmiddag Aquarel- en acryl M a r g r e e t H e i n e n
We gaan door met het werken vanuit de vlek maar proberen dat toe te
passen op een realistisch beeld. Neem daarvoor een afbeelding mee die je
aan spreekt. Bij mooi weer werken we in de tuin en maken we gebruik van
de verschillende kleuren en structuren die daar te zien zijn.
Dinsdagavond acryl- & olieverf M a r g r e e t H e i n e n
We gaan deze maand verder met het werken naar aanleiding van de kleurenstudie van afgelopen
maand. Neem afbeeldingen, schetsen of oud werk mee waar je verschillende kleursferen op toe
wilt passen.
Dinsdagavond Beeldhouwen & Boetseren C o n n y K o s t e r
Op 25 juni verzamelen om 19.30 uur in Zevenaar, Heilige Huisjes 38. We bekijken het
leem huisje en doen een activiteit zoals Andy Goldsworthy dat doet.
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Woensdagochtend Beeldhouwen & Boetseren A n j e l i e k B l a a u w
Woensdag 26 juni gaan we op excursie naar de Flevopolder. We
bezoeken daar 4 landartprojecten, van Richard Serra, Marinus
Boezem, Antony Gormley en Robert Morris. Kijk vast op
www.landartflevoland.nl, daar zijn ook leuke filmpjes vanuit de lucht
te zien! We vertrekken om half 10 van de KWA en hopen rond half 6
weer terug te zijn. Kosten E 4,50 dagdeel en reiskosten per auto
samen delen. 5 juni hebben we natuurlijk als thema "Land Art" en
vertel ik meer over de excursie en kun je je inschrijven.
Anthony Gormley
Woensdagochtend Tekenen & Schilderen J o s v a n G e s s e l
Krabbels en notities met behulp van potlood, krijt, stift, pen of penseel, waarbij
je spontane en snelle keuzes maakt omdat je er niet lang aan werkt, kunnen je
inspireren tot het maken van een werkstuk waar je eventueel langer aan werkt.
We gaan daarom in juni ook buiten schetsen in het landschap. Deze schetsen
gebruiken we binnen weer als inspiratie om te gaan experimenteren met het
landschap. Neem een schetsboekje of dummy (leeg boekje) mee en
bovengenoemde schetsmaterialen. Pritstift en schaartje, waterverf, inkt.
Woensdagmiddag Beeldhouwen & Boetseren A n j e l i e k B l a a u w
Woensdag 26 juni gaan we op excursie naar de
Flevopolder. We bezoeken daar 4 landartprojecten, van
Richard Serra, Marinus Boezem, Antony Gormley en
Robert Morris. Kijk vast op www.landartflevoland.nl, daar
zijn ook leuke filmpjes vanuit de lucht te zien! We
vertrekken om half 10 van de KWA en hopen rond half 6
weer terug te zijn. Kosten E 4,50 dagdeel en reiskosten
per auto samen delen. 5 juni hebben we natuurlijk als
thema "Land Art" en vertel ik meer over de excursie en
kun je je inschrijven.
Marinus Boezem, Groene Kathedraal
Woensdagmiddag Schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
Buiten schetsen en schilderen.
Met goed weer gaan we buiten werken. Neem s.v.p. een
krukje of campingstoeltje en een waterfles mee.
Materiaal: papier, houtskool, stift, potlood, (olie)
pastelkrijt, aquarel, acryl of gouacheverf.We starten
vanuit de KWA.
Extra: zie video "In gesprek met David Hockney"
https://youtu.be/_xoA98KrMq4.

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
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni

portret
naakt (2 standen)
gekleed model (1 stand)
naakt korte standen
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Donderdagmidag Grafiek M e r l i j n e M a r e l l
Net als de vorige maand richten we ons op de basis van de etstechniek, te
beginnen met de lijnets. Inspiratie is weer te vinden via
pinterest: https://nl.pinterest.com/KWAgrafiek/ets/

Donderdagavond Beeldhouwen & Boetseren A n j e l i e k B l a a u w
Zondag 2 juni om 12.00 uur zijn we welkom in de pas geopende
galerie Grietje van onze cursist Helmi Vaan. In Doesburg zijn deze
zondag alle galeries open, zodat we ook verder op kunst tour
kunnen, zie www.culturelezondagdoesburg.nl. 6 juni vertel ik over
het thema"Land Art". Dinsdag 25 juni en woensdag 26 gaan we
naar Land Art projecten in de Flevopolder, je kunt je daarvoor
inschrijven tijdens de les, zie voor info hierboven bij de
betreffende groepen. Kijk vast op www.landartflevoland.nl, daar
zijn ook leuke filmpjes vanuit de lucht te zien!
Robert Morris, Observatorium

Vrijdagochtend olie- en acrylverf M a r g r e e t H e i n e n
We gaan deze maand verder met het werken naar aanleiding van de kleurenstudie
van afgelopen maand. Neem afbeeldingen, schetsen of oud werk mee waar
je verschillende kleursferen op toe wilt passen.

Vrijdagmidag Model & Portret M a r g r e e t H e i n e n
7 juni
korte standen
14 juni
portret
21 juni
naaktmodel 2 standen
28 juni
model in kimono 1 stand

Vrijdagmiddag Keramiek M a r g a K n a v e n
Vrijdagmiddag 7 juni is de les buitenshuis. We gaan dan op atelier bezoek bij Peter
Krynen www.peterkrynen.nl. Dit is een Arnhemse keramiek kunstenaar die ons een kijkje in zijn
atelier toestaat en iets gaat vertellen over zijn werk, zijn inspiratie en werkmethode. Hij heeft hier
het een en ander voor voorbereid en jullie snappen dat daar een vergoeding tegenover staat. We
worden verwacht op 7 juni om 14.00 uur. Het adres is Hoofdstraat 4 - 6994AE de Steeg.

Tijdens de kunstmanifestatie Huntenkunst 27 is mijn werk te zien in stand 85
Dit is tevens de reden dat Connie mij voor de les van vrijdagmiddag 24 mei 2019 zal vervangen.
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Belangrijke data:
Tuinonderhoud
Kopij Maandbericht Deadline
Vrije dagen en vakantie
Open week
Einde seizoen opruiming
Zomeratelier

Zaterdag 8 juni en zaterdag 22 juni vanaf
9.30 u tot ongeveer 12.00 u.
15 juni naar kwamaandbericht@gmail.com
2e Pinksterdag, 10 juni KWA gesloten
zomervakantie 1 juli t/m 1 september
3 t/m 7 juni
24 t/m 28 juni
2 juli t/m 22 augustus

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