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Terugblik expositie zondag 23 april
De jaarlijkse expositie met werkstukken van cursisten was weer zeer geslaagd. Naar 
schatting 400 mensen kwamen een kijkje nemen in de Pakschuur en het hoofdge-
bouw van Landerij De Park. Cursisten en docenten kregen veel complimenten voor 
de inrichting van de expositie en voor de variatie en kwaliteit van de getoonde werk-
stukken. De nieuwe cursusboekjes lagen in 
grote aantallen klaar en veel mensen namen 
een exemplaar mee. Ook schreven al een 
aantal mensen zich in voor een cursus. Bij 
vervoer van materialen en werkstukken, 
inrichting, te woord staan van kijkers en het 
opruimen kregen de 
docenten veel hulp van 
cursisten. 
Dank daarvoor!

Tevreden over CCE? Laat het anderen weten!
We doen wat we kunnen om onze vindbaarheid op internet te vergroten. Als lezer 
van de nieuwsbrief kun je ons daarbij helpen door een review te plaatsen. Via de link 
https://goo.gl/1bcCgB kom je bij onze bedrijfspagina. Links onderaan de pagina vind 
je de link ‘een review schrijven’! Klikken en schrijven. Alvast bedankt!

http://www.creatiefcollectiefelst.nl
http://goo.gl/1bcCgB
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Zomerworkshops bij CCE
Voor wie in de zomer ook creatief bezig wil blijven is er de mogelijkheid deel te nemen 
aan  workshops mozaiek en beeldhouwen in zachte steen. 
Mozaiek
Datum en tijd: zaterdag 1 juli van 10 tot 14 uur.
Kosten: 20 euro voor mensen die verder willen werken aan hun project of voor degene 
die alles zelf meebrengt. Daarnaast is er een all-inn pakket voor 35 euro waarbij alle 
materialen zijn inbegrepen. De lunch is inbegrepen.  Meer informatie:  Annelou 
Teunissen, 06-4616 7353.
Inschrijven kan via info@creatiefcollectiefelst.nl
Beeldhouwen
Data en tijd: 25 juni, 23 juli en 20 augustus van 9:30 tot 16:30 uur.
Kosten: €60 pp of €55 pp bij inschrijving met twee of meer deelnemers tegelijk. In-
begrepen zijn een steen van max 2 kg, gebruik gereedschap, deskundige begeleiding, 
koffie/thee met gebak een een uitgebreide en gevarieerde lunch. Meer informatie: Els 
Mathijssen, 06 1737 5978.
Inschrijven kan via info@creatiefcollectiefelst.nl. 

Thema-avonden lesjaar 2017-2018
Vrijdag 29 september 2017
    Erotiek in voorstellingen van de femme fatale en van de heilige Sebastiaan  
    Spreker: Peters Smeets

Vrijdag24 november 2017
    Het huis Habsburg: een greep uit de kunstcollectie van een keizersfamilie.
    Spreker: Arno van Hoeven 

Vrijdag 26 januari 2018
    Jongkind en het impressionisme
    Spreker: Marieke van der Heijden

Start nieuwe lesjaar
Medio september starten de meeste cursussen weer. De startdatum van jouw cursus 
vind je in het cursusboekje en op onze website.

Kunst kijken in Overbetuwe
− 17 en 18 juni: kunstroute Valburg. Meer info: www.kunstroute-valburg.nl
− 23 en 24 september: open atelierroute. Een aantal docenten van Creatief 
              Collectief Elst nemen deel. In de lokalen van CCE of in hun atelier thuis. 

http://www.creatiefcollectiefelst.nl
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Wij wensen iedereen een zonnige en mooie vakantie! 

Vacature secretaris

Helaas heeft Ella de Wilde besloten zich niet opnieuw herkiesbaar te stellen als 
secretaris. Ella is het enige bestuurslid van Creatief Centrum Elst dat vier jaar 
geleden mee is gegaan naar het bestuur van Creatief Collectief  Elst. In totaal 
was ze 7 jaar actief als secretaris. 

We zijn nu op zoek naar een nieuwe vrijwilliger met hart voor kunst en cultuur. 
Tot het takenpakket behoren o.a. de cursistenadministratie, mailbox, telefoon, 
informatie verstrekken aan docenten, deelnemen aan vergaderingen en 
notuleren (ca. 4x per jaar), contactpersoon met de gemeente i.v.m. reservering 
van het Schilderlokaal redigeren van nieuwsbrieven en persberichten, nieuws-
brieven versturen, een bijdrage leveren aan de thema-avonden (lezingen) en 
jaarlijkse cursistenexpositie en overige “hand- en spandiensten”.
De volledige vacaturetekst vind je op de nieuwspagina van onze website.

http://www.creatiefcollectiefelst.nl

