Nieuwsbrief nr 32 – dec. 2018
Aan cursisten en belangstellenden van Collage Kunstcentrum

Docenten en Bestuur van Collage Kunstcentrum wensen u
PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN KUNSTZINNIG 2019
CURSUS- en WORKSHOPPROGRAMMA voorjaar 2019
Wij verwelkomen u graag in het nieuwe jaar. Bij deze nieuwsbrief treft u het aanvullende les- en
workshopprogramma aan. Start vanaf januari 2019.
N.B.:De volgeboekte lopende cursussen gaan gewoon door en worden hier niet in vermeld!

NIEUWE CURSUS VOOR DE JEUGD
Susan Koopman geeft vanaf januari een cursus werken met steen en klei voor
de jeugd (8-12 jr). Deelnemers gaan o.a. met klei boetseren, figuurtjes
uitsteken, mozaieken en werken met speksteen. Dit is een zachte steensoort
waarvan met raspen, en afwerking met schuurpapier een mooi beeldje
gemaakt kan worden. Lekker aan de slag op woensdagmiddag (14.30-16.00
uur) en thuiskomen met de mooiste kunstwerken. Geef uw kind snel op want
de eerste les begint meteen na de kerstvakantie.
TEKENEN/SCHILDEREN/FOTOGRAFIE
Nieuw zijn de cursussen van 5 lessen (wekelijks of om de 14 dagen): tekenen basiscursus, acryl
schilderen startcursus met voorbeelden, expressief portretschilderen in acryl, “op weg naar een goed
portret”, fotografie basiscursus, natuurfotografie. Heeft u wat minder tijd of vindt u 10 lessen te veel,
dan is dit een mogelijkheid om toch aan de gang te gaan met een techniek.
KERAMIEK
Cursussen van 3 lessen keramiek op dinsdagavond: huisnummer maken, bloemen van klei. In 3 lessen
bezig zijn met een onderwerp. Bij raku stoken gaat u de laatste les op locatie uw werkstuk glazuren en
daarna in de raku-oven stoken. Dit is een bijzonder leuke ervaring en geeft het bekende cracqueléeffect aan uw werkstuk. Tevens cursus van 10 lessen voor gevorderden op maandagmorgen.
ZELFSTANDIG WERKEN ZONDER BEGELEIDING
Doe mee met het Kunstcafé/Collage Ateliergroep: voor alle technieken, zelfstandig werken met eigen
materiaal. Nog 5 keer in 2019 op vrijdagochtend om de 14 dagen. (Korting voor cursisten die in
seizoen 2018-2019 minimaal 10 lessen volgen bij Collage)
WORKSHOPS
Mozaiek in 3D techniek: 3 woensdagavonden in jan/feb en Mozaiek met kaptechniek.
Kop boetseren of model boetseren of model schetsen naar aanwezig model.
Vervolgworkshop acrylverf gieten: vergroot uw kennis en techniek na de basisworkshop en ontdek
Negative Space, Flipcup, Flip and Drag.
Fotografie voor ouder en kind of dieren fotograferen in de dierentuin.
Verder bieden wij aan: workshop Graffiti: werken met spuitbussen verf o.l.v. een echte graffiti
kunstenaar, Ikoon schilderen, schilderen met epoxy (een kunsthars gemengd met pigmenten)
en Zen schilderen: Sumi-e (traditionele schilderwijze vanuit een oude traditie)
Uitgebreide informatie vindt u op de website of via 033-2534738 (cursussen) of 06-57640901 (workshops)

Wist u dat Collage ook actief is op Facebook? Daar is bijv. regelmatig het laatste nieuws te vinden,
werkstukken van cursisten, bijdragen van docenten over hun cursus en andere interessante informatie
betreffende Collage Kunstcentrum.
Hoort zegt het voort ... mail deze nieuwsbrief door naar vrienden en bekenden die belangstelling hebben
voor beeldende kunst en de activiteiten van Collage.
Info en aanmelding: Ruim voor aanvang van de activiteit via:
www.collage-hoevelaken.nl, info@collage-hoevelaken.nl, tel. 033 2534738 / 06 57640901
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via collage.nieuwsbrief@gmail.com

