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Kunstmatinee op zondag 3 april 
Naar aanleiding van de tentoonstelling 
Breitner: Meisje in kimono in Amster-
dam vertelt Marieke van der Heijden deze 
middag over het leven en het werk van 
Breitner met speciale aandacht voor de 
achtergrond van de werken in het  Rijks-
museum.  Natuurlijk zullen het Amster-
dams Impressionisme, het Japonisme, 
de Tachtigers en Breitners fotografie niet 
ontbreken.
Locatie: Schilderlokaal Creatief Collectief 
Elst.  Meer informatie: 
www.creatiefcollectiefelst.nl

Extra lessen
Met de lente in het vooruitzicht zijn er weer extra lessen ter afsluiting van ons 
lesseizoen. Niet alleen bedoeld voor onze huidige cursisten maar ook als een 
eerste kennismaking voor mensen die overwegen een cursus te gaan volgen. 
Inschrijven kan via onze website.
Werken met papier, 
vrijdag 15 april, 13 en 27 mei, 09:30-12:00,  € 52,50 Yvonne Halfens.
Schilderen met acryl en olieverf,  
woensdag 30 maart en 06, 13, 20 april, 9:15-11:45, 
€ 58 / 4 lessen, €15 / les bij 1,2,3 lessen Joost van Moll.
Schilderen met olieverf ,
dinsdag 12, 19 april 09:30-11:30 ,   19:30-21:30
woensdag 13, 20 april 19:30-21:30 € 24 / 2 lessen Elieke Starink.
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Niet alle details van de expositie zijn nu nog bekend. Hou daarvoor onze website en 
onze facebookpagina in de gaten. 

        

                

Expositie werk van cursisten
Op 16 en 17 april is onze jaarlijkse 
cursistenexpositie. Dit keer niet op ons 
vertrouwde adres aan de Prinses Irene-
straat maar bij Landerij De Park, De Park 
12 in Elst. In de Pakschuur komen werk-
stukken van mozaïek, (kinder)keramiek 
en beelden. In het hoofdgebouw De 
Landerij de schilderijen. De expositie is op 
beide dagen geopend van 13:00 tot 17:00. 

Lenteworkshop beeldhouwen: 24 april
De lente staat symbool voor een nieuw begin, jong leven, kwetsbaarheid maar ook 
kracht, speelsheid, optimisme. Je kunt je tijdens deze workshop door de lente laten 
inspireren, maar evengoed door de ruwe steen die voor je ligt of beelden op internet. 
Meer informatie: www.creatiefcollectiefelst.nl.

Thema-avond Bosch en Brueghel herhaald wegens overweldigende belangstelling
Wat PR voor een landelijke tentoonstelling over een schilder al niet kan doen!
Mensen meldden zich massaal aan voor de thema-avond over Bosch en Brueghel. 
Voor velen bleek het vooral om Bosch te gaan.
Door de vele aanmeldingen voor deze avond moesten we nogal wat mensen teleurstel-
len, daarom werd besloten de lezing te herhalen . Ook op deze avond waren er meer 
belangstellenden dan zitplaatsen. Liet het geluid tijdens de eerste lezing voor de pauze 
te wensen over, tijdens de tweede lezing was Arno van Hoeven heel goed te verstaan 
dankzij een nieuw aangeschafte headset. In onze volgende nieuwsbrief meer over de 
nieuwe thema-avonden die we vanaf september weer organiseren.


