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Na een rustige jaarwisseling zijn de docenten van Creatief Collectief Elst weer actief aan de 
slag gegaan. 

Nieuwe kindercursus  
Cursus illustratief tekenen en schilderen voor kinderen van 9 -14 jaar. 
Wat is jouw verhaal en hoe verbeeld je het? We gaan met behulp van verschillende materialen 
aan het werk. Vijf lessen op maandagmiddag van 16.00 - 17.30 uur. Startdatum: 29 februari. 
Kosten 50 euro, materiaal niet inbegrepen. Meer informatie in bijgaande flyer. 

Nieuwe namen leslokalen
Al vele jaren noemen we onze leslokalen het vuile en het schone lokaal. In het vuile lokaal worden 
keramiek, beeldhouwen en mozaïek gegeven, in het schone lokaal de schilderlessen. Onze 
nieuwe voorzitter Thea de Grood, vond deze namen niet aantrekkelijk over komen en stelde 
voor betere te bedenken. Na een korte brainstormsessie heet het vuile lokaal nu Werkplaats en 
het schone Schilderlokaal. Docenten maken komende zomer naamborden voor beide lokalen.
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Workshop beeldhouwen Valentijn
Op zondag 14 februari – Valentijnsdag - is er een workshop beeldhouwen bij Creatief Collectief 
Elst onder leiding van Els Mathijssen. Je kunt kiezen of je een hele of een halve dag komt. Zie 
ook bijgaande flyer.

Thema-avond op 19 februari
Arno van Hoeven vertelt ons meer over de schilders Bosch en Brueghel.
Onlangs werd in Kansas nog een schilderij aan Jheronimus Bosch toegeschreven.
Zie bijgaande flyer voor meer informatie. Opgeven kan nu al via info@creatiefcollectiefelst.nl
Bij voldoende belangstelling organiseert Arno een bezoek aan de groots opgezette overzichsten-
toonstelling over Bosch, te zien van 13 februari tot en met 8 mei, in het Noord-Brabants 
museum in Den Bosch. Belangstelling? Laat het ons weten tijdens de thema-avond of via
 info@creatiefcollectiefelst.nl

Cursistententoonstelling
Zoals gebruikelijk sluiten we het lesseizoen weer gezamenlijk af met een tentoonstelling van het 
werk van onze cursisten. Dat de oude formule zijn langste tijd had gehad bleek vorig jaar. 
Tijden en locatie zouden wel anders kunnen hoorden we van verschillende cursisten. En dat 
vinden wij zelf ook. De cursistenexpo is dit jaar op zaterdag 16 en zondag 17 april van 13h00-
17h00. We zijn nog aan brainstormen over een andere locatie maar belangrijk is dat daar geen 
grote temperatuur- en luchtvochtigheidsverschillen zijn. Schilderijen kunnen daar niet tegen.
In onze volgende nieuwsbrief informeren wij u verder!
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