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We hadden een drukke decembermaand en dat had niet alleen te maken met het 
Kunstmatinee op zondag over Alma Tadema en de herhaling van de lezing over 
Rodin. We hadden daarnaast ook gesprekken met nieuwe docenten en maakten 
flyers voor hun cursussen. Je leest er meer over in deze nieuwsbrief.

               Terugblik lezingen Rodin
               De eerste lezing over Rodin die op 18 november   
               in de bibliotheek van Elst werd gehouden trok   
               zoveel belangstellenden dat we een wachtlijst hadden.  
                                                       Op zondagmiddag 18 december is de lezing herhaald   
                                                       in ons Schilderlokaal. Marieke van der Heijden kreeg  
                                                       beide keren veel complimenten voor de lezing. 

Korte cursus aquarel van start in januari
Joke van Hoeven heeft inmiddels voldoende cursisten verzameld en gaat enthousiast 
aan de slag op 24 januari met aquarelleren. Interesse in deze cursus van 4 lessen die 
op dinsdagochtend wordt gegeven? Bekijk onze website of bel met Joke via 
 06 2699 5748.

Van Collage naar Reliëf
Wim Mecking start maandagavond 16 januari een vervolg op de 
korte cursus van afgelopen najaar. Aan de cursus nemen zowel 
beginners als gevorderden deel.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Bekijk de flyer, onze website of bel Wim via 06 422  3733.

Workshop Polyester objecten
Polyester is een kunststof die je relatief gemakkelijk kunt ver-
werken. Het materiaal is –mits versterkt met glasvezel- erg sterk en goed bestendig 
tegen buitengebruik. In deze workshop / korte cursus ga je onder leiding van docent 
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Maarten Boon kennismaken met het creatieve gebruik van polyester. In drie lessen 
krijg je basisinformatie én ga je praktisch aan de slag. De start is op donderdagochtend 
6 april.  Bekijk  onze website of bel Maarten via 06 1929 1688.

Kindercursus: Tekenen met je hoofd, je hart en je handen
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar start  xx maart een korte cursus
 tekenen o.l.v. 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. Met de juiste 
                              materialen en de begeleiding van Anneke maak ook jij je eigen 
                              prachtige werkstukken! En aan het einde van dit lesblok doen je 
                              mee aan de gezamenlijke expositie van Creatief Collectief Elst. 
                              De lessen zijn op vrijdagmiddag van 15.30 tot 17.00.

Dagworkshop beeldhouwen
Op zondag 5 februari 2017 geeft Els Mathijssen weer een dagworkshop beeld-
houwen bij Creatief Collectief Elst. De workshop is geschikt voor beginners 
en gevorderden. Mocht je nog op zoek zijn naar een leuk kerstcadeau? Els 
maakt graag een cadeaubon voor je. Je kunt haar bereiken via 06 1737 57978 of 
steengoedenmeer@gmail.com. Meer informatie over de workshop vind je in de 
bijlage.

Start lessen in het nieuwe jaar
Volwassenen
Aquarel   Joke van Hoeven  24 januari 
Beeldhouwen    Els Mathijssen               11 januari  
Collages   Wim Mecking   16 januari
Keramiek    Yvonne Halfens  12 en 13 januari 
Kunstgeschiedenis  Marieke van der Heijden 16 januari
Mozaïek   Annelou Teunissen  10 januari
Schilderen olieverf   Elieke Starink                10 en 11 januari 
Schilderen acryl en olieverf Joost van Moll               11 januari 
Polyester objecten  Maarten Boon   6 april* 
Kinderen
Tekenen   Anneke Wezerman  xx maart*

*onder voorbehoud van voldoende deelnemers
Ook voor een aantal cursussen die al in september zijn begonnen kun je in 
januari nog instromen. Schrijf je in via de website en de betreffende docent 
neemt contact met je op.
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Voor de agenda

Vrijdag 27 januari: Thema-avond 12 
Het pad van de kunstenaar, Genie of Ambachtsman?
Arno van Hoeven, een van onze vaste sprekers, neemt ons mee in de tijd. 
Tijdens deze lezing gaat hij in op de veranderende rol van de kunstenaar bin-
nen de samenleving in verschillende periodes. Hij spreekt over het aanzien 
van de kunstenaar door de eeuwen heen en de ‘emancipatie’ die de kunstenaar 
heeft doorgemaakt. Hoe komt het dat er maar één kunstwerk uit de antieke tijd 
overgebleven is waarvan we weten wie het heeft gemaakt? In deze lezing geeft 
Arno zijn eigen visie. Hij wil daarmee vooral een aanzet geven tot nadenken 
over wat kunst betekent en waar de kunstenaar staat in de maatschappij van 
toen en nu. Meer informatie vind je in de flyer.
Aanmelden kan nu al via info@creatiefcollectiefelst.nl. 

    We wensen iedereen gezellige feestdagen en een gezond en creatief 

                                                                2017!
 

CCE bedrijfsprofiel op Google
Sinds kort hebben we een bedrijfsprofiel op Google met daarop foto’s van onze locatie, 
cursisten en van het werk van cursisten. Fijn als je een recensie wilt geven zodat we 
sneller gevonden worden op internet! Onze bedrijfspagina komt in beeld met de 
zoekopdracht Creatief Collectief Elst. Daar kun je ook je recensie geven.


