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Terugblik op de laatste thema-avond van dit lesjaar
Vrijdag 27 januari hield Arno van Hoeven een interessante betoog over de eman-
cipatie van de kunstenaar in de loop van de kunstgeschiedenis. De vraag wanneer 
iemand een kunstenaar is bleek niet van alle tijden. In de oudheid bijvoorbeeld werd 
die vraag niet gesteld. Iemand die beelden 
maakte was een ambachtsman met een 
lage status en meestal anoniem. Ook de 
waardering voor de kunstenaar is in de 
loop van de vele jaren daarna behoorlijk 
veranderd. Net als de vraag wat iemand
moet doen of kunnen om een kunstenaar
genoemd te mogen worden. Alles zelf 
maken? Alleen een concept bedenken om
mensen aan het denken te zetten en het
door anderen laten uitvoeren? Van Hoeven onderbouwde zijn betoog met veel voor-
beelden. En hij liet de toehoorders achter met antwoorden, wetenswaardigheden én 
vragen om zelf een antwoord op te vinden.

Kindertekenen: start vrijdagmiddag 10 maart 
Tekenen met je hoofd, je hart en je handen voor kinderen van 9 t/m 12 jaar door 
Anneke Wezerman. In haar lessen staan plezier hebben en nieuwe dingen leren 
voorop. Om mee te doen hoef je niet heel goed te kunnen tekenen of heel creatief te 
zijn. Meld je aan en doe mee! Voor meer informatie zie bijgaande flyer of onze website.

Polyester objecten: start bij voldoende deelnemers donderdagochtend 6 april 2017 
Deze korte cursus bestaat uit drie lessen en wordt gegeven door docent Maarten Boon. 
Je krijgt basisinformatie en gaat praktisch aan de slag met je eigen polyester object. 
Voor meer informatie zie bijgaande flyer of onze website.
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Extra lessen
Zoals gebruikelijk geven een aantal docenten na afloop van de langlopende cursussen 
nog enkele extra lessen. Nog geen cursist en wel interesse? Schrijf je in via onze website 
en we laten je weten of er nog een plaats vrij is.

Beeldhouwen door Els Mathijssen, woensdag van 09.30-11.30 en 19.30-21.30
 5-12-19 april,                                    kosten €35,-
Schilderen door Joost van Moll,     woensdag van 09.15-11.45, 
15, 22, 29 maart  5, 12, 19 april,      kosten €93,00 voor 6 lessen, €77,50 voor 
                                                             5 lessen €16,00/les voor les 1-4.
Keramiek door Yvonne Halfens,     vrijdag van 09.30-12.00uur,
14, 21, 28 april,                                  kosten €52,50
Schilderen door Elieke Starink        dinsdag 11 en 18 april van 09.30-11.30 en 19.30-21.30
                                                             woensdag 12 en 19 april van 19.30-21.30,  
                                                             kosten €25,00

Nieuwe initiatieven van ART Overbetuwe in 2017 
Viijdagavond 20 januari hebben vier kunstenaars namens ART Overbetuwe, waarvan 
ook een drietal docenten van Creatief Collectief Elst lid zijn, een bijeenkomst 
georganiseerd voor alle Overbetuwse kunstenaars en mensen met interesse in kunst. 
Initiatiefnemer Jan Franssen lichtte daar de plannen voor 2017 toe. 
De groep wil drie tot vier bijeenkomsten organiseren met als belangrijkste doelen 
ontmoeting en inspiratie. De eerstvolgende bijeenkomst is vrijdag 3 maart met een 
film in de KiK over de opkomst en neergang van een Nederlandse kunstenaar. Zie 
volgende item.

Tiffany: start zaterdagochtend 4 maart
Gery Garttener is de docent van een nieuwe korte cursus van vier lessen in het 
programma van Creatief Collectief Elst. De cursus Tiffany is geschikt voor beginners 
en gevorderden. Er is plaats voor maximaal vier cursisten waardoor veel persoonlijke 
aandacht is gegarandeerd. De cursus gaat zeker van start. Mocht er geen plaats meer 
voor je zijn, dan kunnen we je op een wachtlijst plaatsen en in overleg met de docent 
een nieuwe cursus plannen. Voor meer informatie zie bijgaande flyer of onze website.
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3 maart: documentaire “All You Need is Me” 
De documentaire vertelt het levensverhaal van de gewaardeerde en talentvolle 
Nederlandse kunstenaar Aad Donker. Na succesvolle jaren neemt het leven van 
Aad een dramatische wending. Regisseur Willem van der Aar geeft voorafgaand 
aan de vertoning een uitgebreide toelichting op zijn specifieke werkwijze en aan-
pak. Zie voor meer informatie: www.artoverbetuwe.nl

Aad Donker was met zijn schilderende broers
 lid van het kunstenaarscollectief 'After Nature'. 
Dit collectief heeft op meerdere manieren een
 link met de gemeente Overbetuwe. Zo hebben 
leden van het collectief geschilderd op de Elster 
paardenmarkt. Het grote schilderij hangt nog 
steeds in de hal van het gemeentehuis. En de 
bekende Overbetuwse schilder Sil(vester) 
Peperkamp heeft les gehad van verschillende 
leden van het 'After Nature' en is ook zelf lid 
geweest. Maar zijn eerste schilderlessen volgde 
hij bij onze docente Elieke Starink. 

Niet vergeten
Zondag 23 april: Cursistenexpositie bij Landerij De Park

Gratis proefles!!!!!!!!!!
 In de week van 20 maart kun je een gratis proefles volgen bij de cursussen beeld-
houwen en bij keramiek. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met een 
cursus en de docent en om te kijken of het iets voor jou is. Ken je iemand die 
misschien is geïnteresseerd geef het dan door. Meld je aan en doe mee!
Meer info over de dagdelen en lestijden waarop deze docenten lesgeven vind je op 
onze website. Van harte welkom!
Wel eerst aanmelden via info@creatiefcollectiefelst.nl of bel met 06 1932 4660
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