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Kunstk「ing K「ant

量conen schi!deren

Sinds anderhaIf jaar volg ik schiideriessen bij de

Schiiderschooi Bouievard Magenta in Laag Soe-

「en. Je lee巾daar iconen schiideren maar ook Iand-

SChap, S帥even of portret, a=emaal heei 「eaIistisch.

We schiide「en met eitem-

Pera ,Een eeuwenoude

techniek die v「Oege「 aI

gebruikt werd door Rem-

brandt, maar OOk in de

VrOege middeIeeuwen in

de kIooste「S in Rusland,

Griekenland enz.　Heel

fascinerend hoe prachtig

die iconen doo「 de eeu-

Wen heen ziJn gebleven.

Je maaktje verfzeif, met

eigeel′ gedist川eerd water en kleurpigmenten, Je

SChildert iedere kIeur in　7 lagen en dat van de

donke「ste tint naar de =chte kleuren, Je schildert

heel rea=stisch en met vee川efde en geduld. Je doet

SOmS maanden over蓑n icoon,maardan hebje ook

Wat! Ik ervaa「 het ais een soort zen, heei rustge-

Vend! Verder leerje ook ve「gulden met echt goud,

en kun je ook landschap, St紺even of po巾ret sch臣

de「en onder deskundige begeleiding van Marjan

Smit en de door haar zeif opgeIeide docenten,

富　　二一(∴∴∴竜

De Sch=de「schooi was

gevestigd in Landgoed

Laag Soeren maar is

Sinds kort ve「huisd naa「

het Kuitu「hus De Sp「eng

in Laag Soeren, een

PraChtige accommodatie!

Het is voor mij echt een

Ontdekking, Ik heb altijd

gebeeidhouwd en met

ben met glas in de wee「,

maar dit is ook heeI mooi

Omtedoen. Momenteei maak ikeen icoon van ’’Sint

Jo「is en de draak’“

Een heIe kius, maa「 het vorde「t gestaag en Marjan

ieert me om iede「e keer met kIeine stapjes hoe het

Verder moet.

Kijk ookeens op www,boulevardmagenta.ni. Je zult

VerSteld staan van de prachtige werken die ge-

maakt wo「den door de leerIingen. Gera Buter
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Viuchte寒雪ngenkinde「en

in Noord Irak

Jaarlijks kiestde Kunstk「ing B「ummen e.o, een gOed

doei waa「voorwe zoveel mogeiijk geId voorin w川en

Zamelen om het te steunen. Dit jaar hebben we

gekozen voo「 De Stichting Pax Kinderhulp waar

T「uus Peters zich al vanaf de oprichting zee「 actief

VOOr inzet.

De Stichting Pax Kinde「huip heipt sinds 1961 kin-

deren die leven in slechte sociale, eCOnOmische of

POIitieke omstandigheden. De Pax bestaat geheei

uit vrijw冊gers, VerSP「eid ove「 geheei Nederiand,

We「eidwijd zijn　50 miijoen kinde「en op’de vIucht.

Door het con輔ct in Syrie en Irak Ieven mee「 dan 3

miljoen viuchte看ingen in Irak, die grotendeels wor-

den opgevangen in de Koe「dische Autonome 「egio.

De VN beschouwtde humanitai「e situatie in Irakvals

een van de emstigste in de wereld,

Vergeten Kinde「en

Pax Kinderhulp ontfe「m zich over de ve「geten kin-

deren′ die gevlucht zijn, maar niet wo「den gezien

doo「 de inte「nationa看e gemeenschap. Veien leven in

kampen, niet afgebouwde huizen of gewoon op

Straat, Hetzijn kinderen die gewend zijn aan ooriog,

aan geweid, OnZekerheid en a「moede - kinderen die

Ondanks deze e‥ende ook gewoon kind w紺en zijn,

Wi=en spelen, knuffeIen, leren, Metofzonderouders

WOnen Ze nu in uithoeken van I「ak, WaChtend op

een onbestemdetoekomst. Pax Kinderhulpwil deze

kinderen niet vergeten,

De meeste viuchtelingenkinderen bezitten niets. Het

is in hun omgeving ook niet te koop vanwege de

OO「iogssituatie. Medewerkers van Pax Kinderhulp

brengen goederen, die in Nederiand worden verza-

meid naa「 de viuchteiingenkampen en zorgen voor

Verdeiing onde「die kinde「en die de hulp hard nodig

hebben, De Pax heeft inmiddels duizenden kinderen

in de regio bereikt, Zij w= g「aag doorgaan met dit

We「k, Want het con輔ct is nog lang nietten einde.

In het bestuur ziJn We aI aan het brainsto「men op

Weike manieren we ruchtbaarheid aan het Goede

Doel kunnen geven om zoveel moge=jk geld in te

ZameIen, A=e hulp is welkom, dus heb je een

(goed) idee, iaat het ons weten!



Kunstk「ing K「ant

Van de Voorz雪tter

Aliereerst een harteIijk welkom aan I「ene van de「

Horst aan onze bestuurstafe上Zij neemt de func-

tie van secretaresse van Jacqueline over. Fijn dat

We daa「mee weer een wat evenwichtiger taakver-

deling binnen ons bestuur hebben. Jacqueline

b=jft zo「gen voo「 de Kunstkringkrant en voor de

PR van de Kunstkring (en voor alie losse bestuur-

=jke eindjes).

Het (Even) Museum is nog sIechts een goede

herinnerjng. De Kunstkring, en dat zijn wij alle-

maal, Staat VOO「 een uitdaging. Een unieke kans

Om OnZe Creativiteit de vrije loop te laten. Hoe

gaan we invu=ing geven aan de overduideIijke

behoefte van de ieden aan onde「linge contacten,

uitwisse=ng van kemis en ideeen en mogeiijkhe-

den om ons werkte laten zien? De enqu台te en de

besp「eking van de resultaten tijdens ledenverga-

dering hebben daar een aantal duidelijke aanwl十

Zingen VOO「 gegeVen・

We gaan probe「en de ’Open Ateiier Route’weer

in een aangepaste vorm nieuw leven in te blazen,

De bedoeling is op een aantaI pIekken (ate=ers,

WOOnkamers, SChuren…) gedurende een dag of

een weekend ons werktentoon te ste=en vooreen

b「eed pub=ek, Een werkgroep gaat zich buigen

OVer de p「ecieze uitvoering.

We w川en ook kijken naar kleinscha=ge mogelijk-

heden om werk te laten zien, bijvoo「beeId etala-

ges van ieeg staande winkeipanden, 」aten we

a=emaal onzeogen en o「en open houden. En′ als

daar voidoende belangste旧ng voor is′ kunnen we

gezamer両jk deelnemen aan een kunstma「kt of

een expositie.

We輔jven proberen ons bestaan en ons we「k ook

djgitaai bekendheid te geven. Voor het ’’snelie

nieuws““ houden we vast aan de digitale nieuws-

briefdie we w紺en aanvuilen met Facebook, Maar

dan moeten we natuurljjk wel nieuws van onze

leden toegespeeld krijgen, Datzelfde geidt voo「

de web-Site, AIieen ais e「 「egelmatig nieuws en

nieuw werk wordt getoond zijn we een bezoekje

Waard.

We w冊en niet alleen kunst maken, maar er OOk

naa「 kijken. Toch上川jft de deeiname aan excursies

gering. Dat kan er aan iiggen dat we steeds op

Ongelukkige tijden een bezoek aan een museum

brengen ofdat we de verkeerde tentoonste旧ngen

bezoeken. We gaan probe「en de keuze democra-

tischer te maken en een paiet aan moge=jkheden

aan te bieden.

We w冊en a=emaal doIgraag bij eikaar -In de

keuken kijken’. Nou′ dan gaan we daartoch werk

Van maken. Geefje op als je je kunsten w冊

VertOnen, aarZel niet, WeeS niet bang of (te) be-

SCheiden. En voora上ga bij eikaar kijken.

NatuurIijk w紺en we vast houden aan de traditie

Van OnZe kunst voor het Goede Doei (WaarOVer

mee「 in deze Kunstkringkrant). We moeten nog

Wel goed nadenken over de uitvoering want ook

daar missen we het (Even) Museum,

AIs we er metons a=en de schouders onderzetten

blijft de Kunstkring een fijne actieve vereniging"

Foto Quiz

Je ziet d「ie foto’s van trappen.

Weetje in we看k museum deze t「appen staan?

Stuurje antwoord binnen twee weken naar Jim,

Viterson@box,nl, De Prijswinnaar ontvangt (na alle

drie goed en Ioting) een flesje wijn.
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Kunstk「ing K「ant

Excu「sies

Op verzoek van veei ieden organiseren we jaa両jks

meerdere excursies, De deelnemers zijn aItijd en-

thousiast, eChte「 is het meestaI maa「 een kiein

groepje wat deeineemt, Op de AIgemene Ledenver-

gadering kwam het te「sprake en we「d hetvoorstel

gedaan om met een datumprikker te werken, Een

goed idee en het probe「en waa「d! In de Kunstk「ing-

k「ant of 「両ddels een digitaie nieuwsbriefontvangen

ju旧e een of meerdere voorsteIien voor excursies.

Via de mai看ontvangje een Iink naa「de datumprik-

ke「 en het wijst zich vanzeif hoe het werkt. Het zou

gewe看dig zijn als op deze manier mee「 ieden in de

geIegenheid zijn om mee te gaan!

Het Depot in Wageningen
Het Depot in Wageningen is nog niet bij iedereen

bekend, maar Zeker de moeite waa「d. Naast de

Pe「manente eXPOSitie A「bo「eta en EIs Siepman sta巾

1 ap「ii de tijdelijke tentoonsteIIing ’De beeldhouwer

ten voeten uit’.

Voor de tentoonste旧ng ‘De beeId-

houwer ten voeten uit’ hebben we

tien beeIdhouwers die in het Beel-

dengaIerij Het Depot vertegenwoor-

digd zijn gevraagd om een heel an-

de「e kant van hun werk te laten zien. De tentoon-

Stei=ng bevat beeiden uit de co=ectie van het Depot

die gecombineerd wo「den met veelal tweedimensi-

OnaIe werk van de tien beeldhouwers. E「 is werk te

Zien van Eveline van Duyl, Theo Germann, P6p6

Gregoi「e, Andreas Hetfeld, teja van hoften, Peter

Keize「, Emile van der Kruk, Gerrit Offringa, Lotte

Thuenkeren Andr6 Vranken. Keramisten schiideren,

bronsgiete「S tekenen′ tekenaars ontwerpen, foto-

grafen sch=deren en beeldhouwers…,..

Gemeente Museum Den Haag

BehaIve dat het een

PraChtig gebouw is, Zijn in

het Gemeente Museum

Den Haag momentel

meerdere interessante ex-

POSities en tentoonste旧n-

gen te zien, Denk aan het werk van Jean B「ussel-

mans, Richard Hutten en de fraaie kledingstukken

Waarmee de Grand Seigneur prijs 2018 gewonnen

is. Ko「tom, een bezoekje waa「d!
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Museum Mo「e

Na afloop van de Aigemene Ledenvergade「ing heeft

Iris Maaiderink een lezing verzorgd ove「 de exposi-

tie ’De Serene Blik’die t/m 13　mei te zien is bij

Museum MORE in Gorssei, Hebje de lezing gemist,

geen probieem, OOk dan kanje gewoon mee!

PO「tretten OmSPant

4 REALISTEN, VOOrtZetterS Van

een grote Hoilandse kunstt「a-

ditie. FIoris Verster, Jan Man-

kes, Dick Keten Henk HeIman-

tel creeren a=e vie「 een ejgen

atmosferische werke=jkheid.

Een wereld van serene roe「-

ioosheid en ve「st冊ng, Met 120

StilIevens, landschappen en

de tentoonste帖ng De serene

blik meer dan een eeuw 「ealisme van topniveau, -

Vaak in 〔迄n adem genoemd, is het de ee「ste keer

dat deze vier kunstenaars bijeen te zien zijn,

Museum Voor音inden

Museum Voor冊den staat bekend om zijn interes-

Sante, bijzondere exposities en p「achtige tuinen.

Naast de vaste tentoonste帖ngen ziJn e「 mOmenteei

een tweetai exposities die zeker de moeite waa「d

Zijn: Martin Puyear en Sh巾a Gupta.

Ma「tin Puryear is een beeld-

houwer pu「 Sang, Maanden tot

jaren werkt de kunstenaar aan

een enkele sc

ulptuur. De basis van zIJn Werk

is hout, Over de wereld verspreid heeft Ma「tin tra-

ditionele manieren van houtbewerken gelee「d van

ambachtslieden. Aan de eiegante vorm, Perfecte

afwerking en het oppe「vlak van eik beeld is zijn

toewijding en liefde voor het materiaaI afte lezen.

In haar - Vaak interactieve -

Werken speeit de beschouwer

een onmiskenba「e 「o上Gupta’s

kunstwerken zijn niet zozeer

een esthetische manifestatie

Van haar eigen ideeきn, maargaanjuist een diaioog

aan met de kijker, De werken bestaan bij de gratie

Van de beschouwe「s die met hun eigen conte xt,

associaties en herinneringen keer op keer een an-

dere betekenis aan het werk geven.



Kunstk「ing K「ant

Mag ik voorstei看en…

WOUTER TON

r Woute「 (61 jaar) en zijn

VrOuW AIet wonen nu on-

geveer driejaar in Brum-

men. Voo「 die tijd hebben

Ze OP Cu「acao, in Ensche-

de, Bhutan, Botswana,

壇
置董蓬馨醒謹話
二王主軸Zimbabwe e= Japan ge-
WOOnd. Wereidburge「s dus. Maar daar kom ik niet

VOOr. Ik kom voor Wouters houtsnijwerk.

Waa「Om kies je hout je? Het lijkt een eenvoudige

Vraag, maar is toch Iastig te beantwoo「den. Hout is

een zodanig onderdeel van Wouter gewo「den, dat

het niet weg te denken valt. De =efde voo「 hout is

Zichtbaar in het huis van Wouter en Alet: k「ukjes,

SChaien, meub=air,…‥ Het werk van Wouter wo「dt

O.a. bewaard in Iades van een letterbakkenkast.

Heie series fijngesneden vormen als ui岬es, Zaden,

insecten, maSke巾es e,d. komen te voorschijn, Het

ene nog mooier dan het ande「e. Wouter is k「itisch.

‘‘Ik maak graag een serie van 66n onderwerp. Ik

Onde「zoek daa「mee wat ik met het hout kan doen.

Ook w旧k een steeds een betere vo「m maken, een

VOimaakte vorm. De ervaring leert dat de vooriaat-

Ste VO「m Van de serie doorgaans het beste gesIaagd

is, maareenVOlmaaktevorm, die moetnog gemaakt

WOrden.’’

Wouter komt uit een gezin waarin veel geknutseld

We「d, Gereedschap en materiaien wa「en steeds voor

handen, Op tienjarige leeftijd maakt Wouter zijn

ee「Ste Object: een tOtemPaai, AIs hij ongeveer 18

jaa「 is, Snijdt Woute「 vormen uit been: O.a, een

VrOuWfiguur en een fraai gedecoreerde haaknaaId.

Vanuit zijn opleiding, Hogere LandbouwschooI, gaat

Wouter naarJapan: 、het Iand van het minimaIisme,

hout en harmonie’, Daama reizen hij en AIet naar

Botswana. In Wouters voo「Ste冊ng maken de men-

Sen in Botswana beeiden van hout. Wel dat is niet

ZO. Daarom gaat hij zelf aan de slag. Uit die tijd

dateren mensfigu「en van zo’n 30 cm hoogte. De

Afrikaanse invioeden zijn goed te zien.

We gaan boven kijken: Planken en kasten vol met

PraChtig houtsnijwerk zijn te bewonderen: taSjes,

Slakken, menSfiguren enz. enz. EIk voo「werp is

gemaakt van een stuk hout dat een geschiedenis

heeft. Volgens Alet is Wouter een 、ged「even hout-

bewerker’. Bijna elke dag is hij in zijn schuurannex

ateiier te vinden, EIke dag gaat hij aan de slag en

heel geconcentree「d maakt hij zijn objecten. Het

StartPunt is vaak een lnSPIrerende afbeeiding, Via

SChetsen verkent hij de vo「m en aI tekenend ont-

Staat een bee!d. Dan komt het hout er aan te pas

en wo「dt de vorm driedimensionaal. AIie zijden

WOrden zo「gvuldig uitgewe「kt. MomenteeI heeft hij

een boekensteun onder handen.

Wouter is terughoudend wat het ve「kopen van zIJn

Werk bet「eft: 、、Dan ben je het we「k kwijt!’’, Soms

maakt hij speciaai voor iemand een voorwerp. Ex-

POSeren behoort weI tot de moge=jkheden. Helaas

is het(Even) Museum van de baan. Bij de Kunstkring

lijkt het hem interessant om uit te wisseIen met

andere leden en ideeen op te doen. Een toeiichting

geven op zijn werk aan de Ieden van de Kunstk「ing

lijkt hem ook boeiend. Wie weet waar dit toe leidt=

Magda Sniiders
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Kunstkring K「ant

Excu「Sie op zondag naar

Kr6=er-Mロller

Op ll feb「uari reden we met 2 auto’s naar het

Kr6=er-M加iermuseum op de Hoge Veluwe, Heei

tijdeiijk (tot 25 februari) zijn daar lO 「ecente aan-

kopen van 4 gerenommeerde musea te zien, tOP-

Stukken, Werk van bijvoorbeeld Brancusi, Picasso,

Remb「andt, Monet. Op zich ai een bezoek waard.

Hie「degelegenheidvoo「bij latengaan?Ja, dan moet

je toch een eind verde「 om dittientai te zien.

Tegelijkertijd is er de tentoonste旧ng ’de Mecenas

en de Verversbaas一, OVer het beiang van Helene

K「引Ier-MulIer en Bart van der Leck voor elkaar.

Boeiend om de ontwikke=ng van Van der Leck te

VOigen, financieeI ondersteund door Heiene en

kunstzi…ig een aantaljaren be nvIoed doo「de StijI.

Duidelijk kunnen we zijn werk voIgen van figuratief

naar een abstract lijnenspei, enkeIe ke「en in opvol-

gende schetsen en schilderingen.

Iedervan ons bezocht delen van het museum naar

eigen keus: natuu両jk is deVan Gogh-COIiectie a看tijd

een bezoek waard, en de eigen co=ectie scuipturen

en beeIden, maar OOk is er meer, b,∨. de tijdeiijke

OPSte冊ng Oversprong: menS en dier vertonen

OVerSP「Onggedrag ais ze verst「ikt raken in twee

tegenstrijdige impuisen die even ste「k zijn. Ze

Ve「keren als het ware in Iimbo, in een staat van

OnZekerheid, Een van de stukken hier is van Anish

Kapoor′ aItijd spannend en indrukwekkend.

En dan is e「 de BeeIdentuin, enkele jaren te「ug

bezochten we met de Kunstkring de Ba「bara Hep-

WOrth expositie. Helaas, nu begon hette te hageien

terwijI we er rondiiepen, maar We Waren Wel aan

ietstedrinken toe… Dietuin, diedoen weweI weer

de volgende keer.
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Een middag naardit museum is duideiijk te kortom

Van a=es te genieten, En we hebben genoten, iede「

Van OnS die er bij was. Jammer voo「 diegenen die

een excursie opzondag w川en maar hun kansgemist

hebben, 」efke van ∫亡eISOn

丁e「 overpeinz雪ng

Kunst is een uiting geven aan geeste=jk leven.

Aangezien het zuiver geeste=jke, het onnomeba-

re niette noemen is, neemt men StO什e=jkedingen

te baat ais middel. Schilderen is dus nooit een

afbeelding geven der stoffe=jke zaken, maar een

PSyChjsche functie, een uiten hoe zijn geest rea-

geert ten opzichte van de dingen, J∂n Mankes
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Spontane acties

Ik haaI vaak inspi「atie uit onverwachte spontane

gebeurtenissen of ontmoetingen. Ik ben niet voor

niets een beeidend kunstenares die ’∨「ij’ werk

maakt, Ik kan mijn fantasie dan ongebreideid zijn

gang Iaten gaan,

Zo ga ik nu een wo「kshop schiider/CO=age geven

aan de mensen van de k「ingioop in B「ummen. Dit

is tot stand gekomen, Omdat de mensen je daa「

aitijd vriende=jk en spontaan bejegenen wat een

POSitieve invIoed op mij heeft. E「 werken daar veel

mensen met o.a, een VerStandeIijke beperking. Het

Zijn vaak’open’mensen die zich kwetsbaar durven

OP te Stelien. Ik heb vaak loi met ze.Ik hoef niet

PO=tiek correct te zijn. Machtsverhoudingen die je

in ande「e g「oepen vaaktegenkomt, is bij dezegroep

minder aan de o「de.

Toen ik in augustus 2O16

bij-　de kunstkring van

Brummen terecht kwam,

een logische stap gezien

mijn beeidende kunst

achtergrond, WaS het ach-

teraf gezien misschien te

VrOeg mentaai en fysiek

VOOr mij. Ik had nog veeI

naweeen van mIJn OPge-

Iopen ernstige longziekte

duivenmeIkersiongen (Ver-

OOrZaakt door de duiven

Van mijn buurman aldaar) en van mijn daardoo「

gedwongen verhuizing. Ikwas, en ben, eigenIijk nog

Steeds bezig mijn draai te vinden.

Bij de kunstk「ing komJe in een grOePtereCht, Waar

mensen een ve「binding met eIkaar hebben doo「

mjddei van a=erIei beeidende dicipiines, Het is niet

VanZelfsprekend dat het met iedereen pe「soonlijk

klikt. Toch hoop ik dat ondanks ve「sch川en tussen

mensen dat de ieden open en vriendeIijk kunnen

Zijn tegen elkaar. Ik gedij daar het beste onder. En

VeIen met mij verondersteI ik. Binnenkort start een

brainstormgroepje om te kijken naar nieuwe expo-

Sitiemogeiijkheden. Ik heb me daar voor opgege-

Ven. Spannend om spontaan samen met ande「en

naar nieuwe moge看ijkheden te kijken,

Verde「 ‥last but not Ieast‥ is de kunstzinnige B&B

VOOr 2 personen, Waar mijn pa「tner Richa「d en ik

het heie jaar aan gebouwd hebben, bijna af. Daar

ZIJn We trOtS OP! Irene LogtenbeIワ

Een k雪j鴫e in de keuken van,…。

Ik kan het niet ontkennen, aIs mens ben ik ontzet-

tend nieuwsglerlg…‥ Ik zit natuu「Iijk aa「dig in de

draadjes en de weefsels, dus zodra mij iets opvaIt

begjnt het anaiyseren gelijk, Kan ik een patroon

Ontdekken, een ritme, een StruCtuur? Waarvan is

het gemaakt, hoe is het gemaakt, enZ.enZ.

Ik vind het dus ook hee「lijk dat je tegenwoordig

Wee「 Steeds meer dive「siteit en demonstraties ziet

OP Kunst- en (Oude) ambachtmarkten, En iedere

keerverrast het me weer hoeveeI er bij de totstand-

koming van een, SOmS eenVOudig iijkend, eindpro-

duct komt kijken. Voeg daa「 aan toe het enthousi-

asme en de passie van de makeren ik kanje ga-

randeren dat ik daa「 b=j van word!

En wat een geIuk dat we met z“n a=en in een

Kunstkring zitten. ZoveeI disciplines zoveel verschil-

1ende mensen en manie「en van werken. Wouter丁on

Stelde het voor tijdens de AIgemene Ledenvergade-

ring en ik dachtYES! Kortom, ikstel m’n huis graag

een kee巾e open voor een iede「 die wat meer ove「

d「aadjes, de totstandkoming en de verwerking

ervan wii weten, Netzo nieuwsgierig ben ik natuur-

1ijk naar ju帖e huizen / ateliers / we「kpiaatsen,

Kortom, Vind je het leuk om een kijkje in de de

keuken te geven? Stuureen maiije naarjacque=ne.

looijen@gma正com en dan hoop ikdatwe een ieuke

Iijst kunnen opste=en om bij eikaar te kijken, Van

elkaa「 te leren en te inspireren! J∂CqUe/ine Loo(ien
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Open Atelier route

Ditjaa「 W紺en we wee「 een open ate=erroute o「ga-

niseren. En eigenIijk niet zo een van dertien in een

dozijn… Tijdens een brainstormavond ’met een

aantai leden zijn veie mogeiijkheden genoemd om

het origineler te maken, Een combinatie met mu-

Ziek, eten, kunstkastjes, OPen tuinen, geitenpe「S,

enz. enz, Ideeen genoeg, nu de vraag wie mee wii

helpen om het uit te we「ken en de commissie te

VerSterken, Zowel creatievelingen aIs handige

handjes zijn weIkom om het te realiseren, Wii je

meehelpen, Stuur een ma岬e naar:

jacque=ne,Iooijen@gmail.com.

Workshops
AIs Kunstkring ook een stuk uitwisseIing te stimu-

Ieren. Van eIkaar Ie「en, Stimuieren en motiveren om

nieuwe dingen uit te probe「en. Vanuit het bestuur

Ve「Zinnen we steeds activiteiten, maar OOk als iid

dagen weje graag uit om actief iid te zijn.

Mogeiijkgunje onseen b=k injouw keuken envind

je het ieuk om daaraansiuitend, Of naar aanleiding

daarvan, een WO「kshop te organiseren. Dat gaat

natuu両jk altijd met kosten gepaard. Be「eken van

te voren watje kosten zijn en geefdit doo「 aan de

deelneme「s. In overleg is het moge=jk om materi-

aaikosten (deels) vergoed te krijgen (max. C与0,-)

Vanuit de Kunstkring, Informee「 hiervoor bij Ans

Van Breda.

醗酵認
Co!ofon

Secretariaat: Harderwijkerweg 21, 6957 AB Laag Soeren, info@k…Stk「ing-brummen.nI www.kunst-

k「ingbrummen.nl

Jim van Ite「son voorzitte「 en webmaster vite「son@box,ni

Ans van Breda penningmeester bredaatje@hotmai上com

Irene van der Horst secreta「iaat iyevdhorstbakker@or両ne.nI

Analies Marting excursleS ana=esmartin@gmai上com

Jacque=ne Looijen PR, Kunstkringkrant jacqueline.!ooijen@gmail,COm

Bankrekening: NL55RABO Oll15 34 127 t,n.V. Kunstkring Brummen e.o"

Lidmaatschap ioopt van januar圧/m december per kaienderjaar. Opzeggen geschiedt m面maal een

maand voor het volgende kalenderjaar.


