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Van de bestuurstafel
Zeer geslaagde opening van het jubileumjaar
Iedereen die er op zondag 14 april bij was - driekwart van de KWA-leden – zal met grote
voldoening en plezier terugkijken op het feest waarmee het jubileumjaar van start ging. Onze
accommodaties en de tuin vormden in het lentezonnetje een mooi decor voor een feestelijk
samenzijn waar iedereen van genoot. Ook wethouder Hans de Vroome, die ons namens het
gemeentebestuur kwam feliciteren had het zichtbaar naar zijn zin bij een vereniging die zo’n
duidelijke bijdrage levert aan de Arnhemse bevolking zonder daarvoor het gemeentelijke budget te
belasten. Wij zien uit naar de concretisering van zijn belofte om zich in te zetten bij het vinden van
een geschikte locatie voor onze jubileumexpositie in het najaar. Hij onthulde een kleurrijk
kunstwerk aan de kopse kant van het gebouw dat de zichtbaarheid van ons gebouw vanaf de
straat sterk vergroot. Het is vervaardigd met steun van de docenten door een groepje KWA-leden
onder leiding van onze stagiaire Leanne en werd ingewijd door een jubileumkoor onder leiding van
Truus Havinga. Verderop in dit Maandbericht komt het feest nog uitgebreid aan de orde. De toon is
gezet en we verheugen ons op al het moois dat we dit jaar nog mogen verwachten. Hartelijk dank
aan de organisatoren van het feest en alle anderen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Kistjesproject: een daverend succes
Belangrijkste blikvanger en gespreksonderwerp tijdens het
feest waren ‘de kistjes’: een idee van Jos en gestimuleerd en
ondersteund door alle docenten. Hoewel iedereen er al
maanden van wist, was het toch een enorme verrassing om
alles bij elkaar te zien. Ruim 220 kunstobjecten, qua
afmetingen precies uniform, maar in de uitvoering elk een
herkenbaar ‘individu’. Je wordt er spontaan opgewekt en
vrolijk van als je het ziet. Samen geven de kistjes een
prachtig overzicht van de binnen de KWA aanwezige creativiteit, diversiteit en vitaliteit. Het
aanvankelijke idee om de kistjes nog tot een week na het feest te laten hangen werd al meteen op
de maandagochtend na het feest verlaten; de algemene opinie was dat het zonde zou zijn als de
kistjes niet langer samen te bewonderen waren. Er is dus al besloten tot een verlenging, tot eind
mei blijven de kistjes binnen hangen. De kistjes buiten worden wel weg gehaald vanwege het risico
van beschadigen.
Belangstellingspeiling Excursie Bonn: staat je naam al op de lijst?
De lijst van mensen die geïnteresseerd zijn in deelname aan de excursie naar Bonn op 28
september hangt in de gang op het bord en groeit langzaam. Zorg dat je naam erop staat, ook als
je nog niet definitief weet of je meedoet. Het is nog geen aanmelding; je verplicht je hiermee niet
tot deelname. Wel helpt het de organisatoren bij een eerste raming van het aantal mensen voor
wie vervoer geregeld moet worden. Als het enthousiasme net zo groot blijkt als voor het feest,
kunnen we de Duitse verkeerspolitie alvast waarschuwen voor mogelijke files op de autobahn.
Jubileumexpositie
Er was al een groepje beschikbaar voor de organisatie van dit evenement, maar het ontbrak nog
aan een ‘trekker’. Onze wervingscampagne voor dit personele probleem is succesvol afgerond en
wel met een duo: Marianne Klop en Marjan Leneman. Hartelijk dank daarvoor en veel succes met
dit project. Als bestuur kunnen we ons nu focussen op het vinden van een geschikte locatie.
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In 50 jaar van “Kreatieve Werkgroep Arnhem” via “Werkplaats voor Kunstzinnige
Ontwikkeling” naar “KWA -Vereniging voor Vrijetijdskunstenaars”

1982

2009

2019

Vanaf nu presenteren we ons als "KWA – vereniging voor vrijetijdskunstenaars". Het is jammerlijk
niet gelukt om de website al aan te passen, maar hopen dat dit snel zal volgen.
Uit de pen van ……….
Vanaf deze maand start de serie “Uit de pen van ……”. Maandelijks vertelt een van onze leden zijn
of haar ervaringen, mooie momenten, anekdotes of belevenissen bij de KWA. Een afbeelding van
een oud en een recent werk maakt het verhaal compleet. Gijs Kok bijt de spits af, met ruim 40
jaren bij de KWA weet hij natuurlijk veel van de vereniging en kent veel leden en docenten. Wie
weet ontstaat er een mooi historisch overzicht van de KWA, in ieder geval leren we de vereniging
en zijn leden beter kennen. Heb je een mooi verhaal, wil je graag je ervaringen delen, stuur dan
een mailtje naar het maandbericht of lever je verhaal in.
Verder in het maandbericht lees je het verhaal van Gijs.

Diversen

Op 11 en 12 mei is er een workshop beeldhouwen in Zevenaar. Ook prettig als je
met een nieuw beeld begint. Je kunt ook voor 1 dag deelnemen en kennismaken
met beeldhouwen.
Kijk op www.kunstatelier-ooy.nl. Of mail naar: connykoster@hotmail.com

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 We combineren 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.
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Uit de pen van
Gijs KoK

KWA: kunst, ambacht of dagbesteding?
Is het al 40 jaar, of plus 40 jaar dat ik lid ben van de KWA? Ik weet het niet precies. Ik weet wel
dat er veel is gebeurd, veel is veranderd en dat ik het nog steeds een leuke vereniging vind.
Veertig jaar geleden waren we met groep van circa 20 mensen, die op maandagavond de
tekenborden op schoot nam. We zaten in een kring, soms in twee kringen, dicht op elkaar, bijna
boven op het model. Het was doodstil. Behalve geluiden van potlood en gum was er stilte. Docent
Ab Dekker liep in stofjas de tekenborden af. Je wist al bijna welke woorden gingen komen.
“Verhouding, verhouding en nog eens verhouding”. Met zijn liniaal leerde hij je kijken. En nog eens
kijken. Inderdaad, perspectief is wat je ziet. Niet wat je denkt.
Freddy en ik waren ergens midden dertig, maar we voelden ons niet echt jong onder de iet wat
oudere leden. Daar was één markante uitzondering. Margreet, toen nog in opleiding. Jong en
veelbelovend.
Parallel kwam de 3D-kunst op. Met pottenbakken, keramiek, steen, hout of-staal. Aart Verschuur
kan daar meer over zeggen. Ook grafiek kwam van de grond.
Er kwam een wending in het model- en portrettekenen.
Niek Nagengast nam ons op zaterdag
Tekst
ochtenden mee naar Burgers Dierenpark. Anton van Hoof verwachtte ons bij de ingang en bracht
ons naar de reptielen of de siervogels. Niek doceerde weer kijken, kijken en durven. Durven pen en
penseel te gebruiken. Dit leidde tot een wat vrijere manier van werken, versterkt doordat we ons
soms op romantische bos -of boerderijtaferelen stortten.
Margreet nam het stokje van Ab over. Er kwam toen duidelijk een lossere en vrijere manier van
werken tot stand. Vooral het spelen met korte standen en het direct in de verf zetten van wat je
zag, dus niet voorschetsen. Dat was voor mij een doorbraak.
Ik heb ervaren dat het regelmatig beoefenen van de amateurkunst is een verrijking en prima
aanvulling is op een drukke veeleisende baan. Het scherpt je creativiteit en leert je beter “out of
the box” te denken en te handelen.
In 2008 veranderde mijn betrokkenheid bij de KWA. Door acute reuma moest ik vervroegd met
pensioen. Dagbesteding op de KWA werd een belangrijk ding. Dat ging op verschillende manieren.
Of beter gezegd, door het kruisen van diverse technieken. Jos en Annemarie gaven de fantasie de
vrije loop. Ik genoot en geniet weer van de vrijheid van het tekenonderwijs, zoals op de
middelbare school. Elsbeth en Merlijne brachten en brengen me grafiek bij. Soms tijd voor portret
bij Margreet of Marijke. Dat moet je wel bijhouden, want je verleert het! Bij gelegenheden gaan we
de 3D in en Conny, Anjeliek of Marga weten reliëf te geven aan de voorstelling.
Tot slot, wat zijn dan de doorbraken geweest in dit vrije tekenen?
Het schilderen van landschappen onder verschillende weersomstandigheden, seizoenen, en
perspectief. Het observeren, tekenen, schilderen en etsen van rare beestjes. Soms een apart
thema, zoals “Art meets Science”. Onverwachte plaatjes van wiskundige modellen voor water,
ecologie en geologie. Het is de kruising van disciplines en de kruising van technieken, die tot
nieuwe gezichtspunten kan leiden.
En dat is leuk en nodig voor een goede dagbesteding op de KWA.

vroeg werk

recent werk.

impressie van een feestelijke dag

Tekst

bedankt Nicolien, Bea, Eveliene en Henriëtte voor het prachtige feest en Jolanda voor de hulp

Zomeratelier
Dit jaar zal het Zomeratelier voor modeltekenen, -schilderen de eerste twee keer geleid worden
door Jan van Weeren. De laatste zes keer weer door Theo van Ouwerkerk. Wij hopen weer veel
enthousiastelingen te mogen begroeten. Let wel voor hen die het fenomeen Zomeratelier nog niet
kennen. Wij geven geen les, wij zorgen voor een model en geven het model beperkte instructie(s).
Tuingroep
We hebben in april weer fijn in de tuin kunnen werken. Omdat we nu met een
grotere groep zijn, geldt het adagio "veel handen maken licht werk", en dat is
heel prettig. Maar, laat je niet weerhouden om een keer mee te doen. Elke
tweede en vierde zaterdag van de maand zijn we bezig, vanaf 9.30 uur tot
ongeveer 12.00 uur. In mei is dat op 11 en 25 mei. Met natuurlijk pauzes. Wil
je meer informatie: kijk op het prikbord in de gang of neem contact op met Frank
Spreekmeester, 0623367478 of frankspreekmeester@gmail.com

Exposities
Tentoonstellingstips van de excursiecommissie
Louise Bourgeois - Rijksmuseumtuinen, Rijksmuseum Amsterdam
24 mei 2019 – 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---.
Glans, glorie en misère - De Gouden Eeuw in Den Haag. Haags
Historisch Museum, Den Haag t/m 8 september 2019
.... in deze zoomt het Haags Historisch Museum in op de maatschappij
in de Gouden Eeuw en onderzoekt de verschillen tussen het beeld dat we
hebben van deze en de dagelijkse realiteit...

Louise bourgeois,
met één van haar
spinnen

Ruud van Empel Making Nature, Museum Belvédère, Heerenveen, t/m
25 mei 2019
... romantische beelden van de natuur met een ironisch randje, een bijna satirische
overdrijving. Het is duidelijk ‘maakwerk’ m.b.v. een tot grote hoogte opgevoerde, digitale
collagetechniek, waarbij kleine fragmenten uit eigen foto’s worden ‘geknipt’ en naadloos tot
nieuwe beelden samengevoegd...

Basquiat – Schunck Glaspaleis, Heerlen t/m 2 juni 2019
…het verhaal van de jonge Jean-Michel Basquiat (1960-1988): zijn ontwikkeling in de vroege
jaren ’80 in New York van graffitischrijver tot schilder van wereldfaam; zijn omgeving alsmede
de werken van New Yorkse tijdgenoten …
Richard Long – Museum De Pont, Tilburg, t/m 16 juni 2019
… Long onderzoekt concepten als tijd, afstand en geografie door in te grijpen in het landschap
(…) zichtbaar en onzichtbaar. Van een monumentale cirkel in een onherbergzaam gebied tot
een steen die hij oppakt en ergens anders weer achterlaat ...
Maria Lassnig, Ways of Being – Stedelijk Museum Amsterdam 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 …
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Expositie Annemarie Noorderwerf, SER in Den Haag. Vanaf 5 mei tot en met juni. Open tijdens
kantoortijden. Bezoek aankondigen bij de receptie, 070- 3499499.
Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag.
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.

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

Avond

Ma.

Annemarie
14,4

Jos 13,7

Di.

Conny 15,9

Anjeliek
13,3

Margreet
8,9

Margreet
13,8

Wo.

Jos 10,9

Annemarie
9,2

Marga 8,9

Do.

Marijke 13,9

Anjeliek
10,3
Merlijne 9,8

Vrij.

Margreet
13,3

Anjeliek
12,9

Marga 11,0

Marijke
12,8
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
De grote vormen in het landschap en de brede blik.
Met mooi weer gaan we buiten schetsen en schilderen. Neem evt. een
krukje mee.
Je kan ook in het atelier blijven werken. Neem beeldmateriaal of schetsen
mee, die je eerder hebt gemaakt.

Louis Moilliet

Maandagmiddag aquarel of acrylverf J o s v a n G e s s e l
In april zijn we met kleur gaan “spelen.” Hier gaan we in mei mee door. Kies
je eigen onderwerp.

Willy van der Linde,
maandagmiddag
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Maandagavond Model & Portret M a r i j k e P o s t m a
6 mei.
portret
13 mei.
korte naaktstanden
20 mei.
naakt (2 standen)
27 mei
gekleed (1 stand)

Dinsdagochtend Beeldhouwen & Boetseren C o n n y K o s t e r
Deze maand gaat de aandacht weer naar het stileren en het abstract maken van een
dier vorm.

Dinsdagmiddag Beeldhouwen & Boetseren A n j e l i e k B l a a u w
7 mei hebben we het in de pauze over "de arbeider in de kunst" of
"arbeiderskunst". Beelden en schilderijen zullen de revue passeren. Uitgangspunt
is een schilderij van Giuseppe Pellizza de Volpedo.

Dinsdagmiddag Aquarel- en acryl M a r g r e e t H e i n e n
We gaan verschillende vlekken maken die we uit werken tot .....? Gebruik je
fantasie en leef je uit!

Dinsdagavond acryl- & olieverf M a r g r e e t H e i n e n
Deze maand staat in het teken van kleuren mengen. Ook maken we een
persoonlijk kleurenpalet: Welke kleuren vind je het mooist en hoe kun je die
kleuren aanvullen om tot een rijker kleurenpalet te komen? Uiteindelijk
gebruik je een paar kleuren uit dat palet voor het schilderen van je
onderwerp naar keuze.

Dinsdagavond Beeldhouwen & Boetseren C o n n y K o s t e r
Deze maand gaat de aandacht weer naar het styleren en het abstract
maken van een dier vorm.

Woensdagochtend Beeldhouwen & Boetseren A n j e l i e k B l a a u w
8 mei hebben we het in de pauze over "de arbeider in de kunst" of
"arbeiderskunst". Beelden en schilderijen zullen de revue passeren.
Uitgangspunt is een schilderij van Giuseppe Pellizza de Volpedo.
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Woensdagochtend Tekenen & Schilderen J o s v a n G e s s e l
We gaan abstract. Tijdens het spel met kleur en materiaal
proberen we niet om de werkelijkheid weer te geven, maar
slechts vorm, kleur evenwicht, compositie, enz. We gaan dus
voor non-figuratief. Neem allerlei tekenmaterialen mee:
houtskool, krijtsoorten, inkt en schildermateriaal: acrylverf.
Ook gekleurd papier, lijm, schaar.
Ingrid Oomens, woensdagochtend
Woensdagmiddag Beeldhouwen & Boetseren A n j e l i e k B l a a u w
8 mei hebben we het in de pauze over "de arbeider in de kunst" of
"arbeiderskunst". Beelden en schilderijen zullen de revue passeren.
Uitgangspunt is een schilderij van Giuseppe Pellizza de Volpedo.

Woensdagmiddag Schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
De grote vormen in het landschap en de
brede blik.
Met mooi weer gaan we buiten schetsen
en schilderen, in de binnentuin of
omgeving van de KWA. Neem evt. een
krukje mee. Je kunt ook in het atelier
blijven werken. Neem beeldmateriaal mee
of schetsen die je eerder hebt gemaakt.

David Hockney

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
9 mei.
naakt (2 standen)
16 mei.
gekleed model (2 standen)
23 mei.
naakt korte standen
30 mei.
géén les i.v.m. Hemelvaart

Donderdagmidag Grafiek M e r l i j n e M a r e l l
Geen bijzonderheden.

Donderdagavond Beeldhouwen & Boetseren A n j e l i e k B l a a u w
25 april zal Frank het thema verzorgen: het gaat over "de arbeider in de kunst" of
"arbeiderskunst". Beelden en schilderijen zullen de revue passeren. Uitgangspunt is een schilderij
van Giuseppe Pellizza de Volpedo. 2 mei en 30 mei, Hemelvaartsdag is er geen les.
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Vrijdagochtend olie- en acrylverf M a r g r e e t H e i n e n
Deze maand staat in het teken van kleuren mengen. Ook maken we een persoonlijk kleurenpalet:
Welke kleuren vind je het mooist en hoe kun je die kleuren aanvullen om tot een rijker
kleurenpalet te komen? Uiteindelijk gebruik je een paar kleuren uit dat palet voor het schilderen
van je onderwerp naar keuze.
Vrijdagmidag Model & Portret M a r g r e e t H e i n e n
10 mei korte standen
17 mei portret
24 mei naaktmodel 1 stand
31 mei gekleed model 2 standen

Vrijdagmiddag Keramiek M a r g a K n a v e n
Met ingang van mei is het een feit. De vrijdagmiddag keramiek les start een uur eerder
van 12.30 tot 15.00 uur.

Belangrijke data:
Tuinonderhoud
Kopij Maandbericht Deadline

Zaterdag 11 mei en zaterdag 25 mei vanaf
9.30 u tot ongeveer 12.00 u.
15 mei naar kwamaandbericht@gmail.com

Website: VrijetijdKunstenaars.nl
Kopij voor website Webmaster@VrijetijdKunstenaars.nl
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ZOMER
WORKSHOP
SCHILDEREN EN DRUKTECHNIEKEN

WORKSHOP A
8-10-12 JULI
WORKSHOP B
15-17-19 JULI

3-DAAGSE WORKSHOPS
VAN 9.30 TOT 15.00 UUR

ZOMERWORKSHOP 2019
SCHILDEREN EN DRUKTECHNIEKEN
Op de eerste dag maken we buiten
schetsen en foto’s bij de Hes, een
parkachtig bedrijventerrein in Arnhem.
In de KWA werkplaats, verwerken we
de schetsen en foto’s en combineren
we het schilderen met mono print.
Elke dag onderbreken we met een
zomerse lunch en we sluiten de
workshop af met een uitgebreide
werkbespreking en een borrel.

LOKATIE
Dag 1: de Hes | gebouw H29
Utrechtseweg 310
6812 AR Arnhem
Dag 2+3: KWA
Kemperbergerweg 813
6816 RW Arnhem
Overal voldoende parkeergelegenheid.

DEELNAME
215 euro voor 3 dagen
inclusief basismaterialen /
lunch / koffie / thee
www.margreetheinen.nl
06 404 838 83
www.elsbethzimmermann.nl
06 202 656 49
e.zimmermann@me.com

