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Het vijfde cursusseizoen start binnenkort!
Na ruim vier maanden zomerstop starten de cursussen weer. Of je nu een nieuwe 
cursist bent of een oudgediende, de docenten ontvangen je graag medio september. 
Per cursus kan de startdatum verschillen. Kijk op de website wanneer jouw cursus 
weer begint. Zoals gebruikelijk stuurt je docent je kort voor aanvang van de lessen 
een mail met factuur.

Thema-avond 29 september
Kunsthistoricus Peters Smeets start de nieuwe serie van drie thema-avonden met de 
lezing “Erotiek in voorstellingen van de femme fatale en van de heilige Sebastiaan”.  
Na een inleiding in het interpreteren van de voor leken verborgen betekenis van on-
derwerp en details van een kunstwerk  - ook wel iconografie genoemd – diept Peter 
Smeets een paar thema’s uit zoals  de femme fatale, vaak erotisch, sensueel uitgebeeld 
(de verleide Eva wordt een verleidend loeder). Erotiek zit ook in het verhaal en het 
beeld van  de meest afgebeelde heilige Sebastiaan. Hij speelt in de hedendaagse kunst 
nog steeds een grote rol als homo-erotisch 
idool. Peter Smeets werkte als docent kunst-
geschiedenis en als opleidingscoördinator 
aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN) en aan de Hogeschool 
voor de Kunsten te Arnhem (ArtEZ). 
Met zijn ruime ervaring als docent kan hij 
breed door de kunst- en cultuurgeschiedenis 
wandelen, serieus, geduldig en ook met 
humor en uitdagende standpunten. 
Voor meer informatie: zie bijgaande flyer of onze website.                  Rinke Nijburg

Open Atelierroute 23 en 24 september
Een groot aantal kunstenaars in Elst en omgeving openen twee dagen hun ateliers. 
In de lokalen van Creatief Collectief Elst tonen docenten Gery Garttener, Joke van 
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en Annelou Theunissen hun eigen werk. Docente Els Mathijssen exposeert in haar 
atelier aan de Mozartstraat. De flyers met de deelnemers en de route liggen binnen-
kort in de leslokalen.

Problemen met verzenden e-mails en nieuwsbrief opgelost
Vorig lesjaar ondervonden we problemen met het verzenden van onze nieuwsbrieven 
naar alle e-mailadressen met daarin UPC, Chello of Ziggo. Het kostte enige moeite, 
maar inmiddels is het probleem opgelost. Het bleek veroorzaakt door een erg strak 
afgesteld spamfilter bij Ziggo. 
Overigens kun je al onze nieuwsbrieven terug vinden op de website en worden deze 
ook altijd geplaatst op onze Facebook groepspagina.

Kunstcafé  Overbetuwe
Docente Els Mathijssen is mede-organisator van het Kunstcafé Overbetuwe. 
Het kunstcafé staat voor inspiratie en ontmoeting. Het is laagdrempelig en bedoeld 
voor alle kunstenaars en kunstliefhebbers in de gemeente Overbetuwe. Theater De 
Kik in Elst (achter de Hema) is de basislocatie. Ook cursisten van CCE zijn vanzelf-
sprekend welkom!
Meer informatie. 

Expositie zeven cursisten
Zeven cursisten van Elieke Starink 
exposeren momenteel hun werk in de
Bibliotheek Elst. De exposanten zijn 
Jeanne Peters, Ans Blom, Annette Sulter
Ton Peters, Dinie Hendriks, 
Lene Schetters, Greet van der A.
De schilderijen zijn tot en met eind 
september te zien.

                                                                          Jeanne Peters
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Agenda 

Thema-avonden                           Vrijdag 24 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 

  

  
                            
                     
                    Jongkind   Het Jaagpad

Workshops
                                                                Zondag 1 oktober 2107
Beeldhouwen in zachte steen
Docent: Els Mathijssen
Meer infomatie

WIJ WENSEN IEDEREEN VEEL PLEZIER IN HET NIEUWE SEIZOEN!!!
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