
 

 

VERENIGING VOOR BEELDENDE KUNST 
AMATEURSPALET 

NIEUWSBRIEF APRIL 2020 

  

 

Actueel 
 
• Verder met schetsen, online 

 

• Zomer Workshops kennisma-

king Grafiek: 

o Linoleumsnede maken en 

afdrukken  
o Droge naald ets maken en 

afdrukken 

 

• Zomer 3-Daagse Buiten teke-

nen en schilderen 

 

• Wandexposities groepswerk 

 

• Kunst en cultuur online 

 

 

Website 

 

Ga voor meer informatie over  

onze activiteiten naar 

 

www.amateurspalet.nl   
 
 

 

 

Agenda 
 

Bijeenkomsten die zijn uitgesteld 

 

o Algemene Ledenvergadering 

o Ledententoonstelling 

 

Meer in de Jaarkalender 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Het bestuur informeert 

 

Samen gaan we verder  

Het atelier is dicht. De coronacri-

sis houdt ons allemaal binnen. 

Voor sommigen van ons komt 

het dichtbij. Niemand weet hoe 

lang het gaat duren maar dat het 

atelier 6 april nog niet open gaat 

is evident. 

Fijn toch dat we een liefhebberij 

hebben die we thuis kunnen 

doen! Tekenen, schilderen, boet-

seren en keramiek maken. 

Alle docenten hebben hun cursis-

ten aangeboden om via het in-

ternet hun werk te beoordelen en 

tips te geven. En samen gaan we 

aan de slag met ‘Verder met 

schetsen’. In deze nieuwsbrief 

kijken we ook vooruit, wat gaan 

we deze zomer doen als het weer 

kan? Het bestuur wenst u sterk-

te. Blijf gezond. 

 
 

Verder met schetsen 

Naast 

het aan-

bod van 

de indi-

viduele 

docenten 

aan hun 

groep 

willen we 

geza-

menlijk 

iets doen 

voor de 

leden 

van Amateurspalet. Aan de cur-

sisten is op 27 maart alle infor-

matie gemaild door het bestuur.  

 

Onderwerpen week 30 maart: 

Uitzicht uit mijn raam (in-

stuurdatum: 3 april)  

Daarna:  

Mand met eieren (10 april)  

 Zelfportret (17 april)   

 etc. 

Alle info staat ook de website. 

Wekelijks plaatsen wij op de 

website een collage van de in-

zendingen. Op die manier wor-

den we allemaal beter in het 

schetsen en doen we iets als 

vereniging samen! Een schets 

betekent geen uitgewerkte teke-

ning (hoeft niet, mag wel), maar 

iets dat u als basis kunt gebrui-

ken voor een schilderij of een 

beeld.  

Meedoen: 

- Maak een schets op papier in 

de verhouding 2 bij 3. Dat wil 

zeggen een liggend A4-tje 

(20x30 cm), of 10 hoog bij 15 

breed, 30 hoog bij 45 etc.  

- Mail een foto van uw schets 

elke week vóór vrijdag 12.00 

uur (zie datum tussen haakjes) 

naar: info@amateurspalet.nl 

 
 

Zomer Workshops kennis-

maken met grafiek 

Altijd al een  Linoleum snede 

willen maken of een droge lijn 

ets?? Dit is je kans!  

Docent: Cindy ’t Hart 

 

Linoleumsnede maken en af-

drukken 

Zaterdag 25 en zondag 26 juli 

van 10.00 – 13.00 uur  

Lino snijden 

lijkt een 

beetje op 

stempels 

maken. Het 

is een druk-

techniek 

waarbij je 

linoleum 

gebruikt. Uit 

het linoleum snijd je delen weg, 

die bij het drukken op papier wit 

moeten blijven. Houd de delen 

heel die je wil afdrukken, daar 

komt inkt op en dat wordt op 

papier afgedrukt. Het snijden doe 

je met een gutsmesje. Het is dus 

eigenlijk werken in negatief. Je 

kunt meerdere afdrukken maken.  

http://www.amateurspalet.nl/
https://www.amateurspalet.nl/agenda/
mailto:info@amateurspalet.nl?subject=Mijn%20schets
https://www.amateurspalet.nl/docenten/cindy-t-hart/


Atelier:  

Daniël Catterwijckstraat 4 

2282 HM RIJSWIJK  

T 070 3901429 

 

Postadres:  

Arentsburghlaan 100  

2275 TV VOORBURG  

T 070 3950925  

E info@amateurspalet.nl 

Ledenadministratie:  

ledenadministratie@amateurspalet.nl 

 

Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op 

onze website: 

www.amateurspalet.nl 

 

 
Droge naald ets maken en 

afdrukken 

Zaterdag 1 en zondag 2 augustus 

10.00 – 13.00 uur  

Een droge naald is een diepdruk-

techniek uit de prentkunst waar-

bij men, doorgaans door middel 

van fijne, staalharde etsnaalden, 

een tekening krast in een plaat. 

Vroeger was die plaat meestal 

van koper, wij gaan met kunst-

stof plaatjes werken. De plaat 

wordt in ge-inkt en op nat papier 

door middel van de etspers in het 

papier gedrukt. Je krijgt dan een 

zogenaamde diepdruk. Het 

plaatje met de in ge-inkte lijnen 

wordt dan in het papier gedrukt.  

Je kunt hierdoor meerdere af-

drukken maken. 

De workshops Grafiek worden 

afgesloten met een gezamenlijk 

bezoek aan de Grafische Werk-

plaats Prinsengracht Den Haag 

  

Kosten € 30,00 per 2-daagse 

workshop, excl. materiaal 

In samenwerking met Brugman 

stellen wij voor grafiek een pak-

ket met materialen samen.  

 

Bent je geïnteresseerd geef je 

op. Mail naar ledenadministra-

tie@amateurspalet.nl  

Bij minimaal 6 pers. gaan de 

workshops door. 

 

3-Daagse Buiten tekenen en 

schilderen  -  Opgeruimd en 

straks 

weer 

naar 

buiten!  
 

 

 

 

 

Maandag 10 t/m woensdag 12 

augustus 

Docent Janice Boekholt. 

Voel je ook de kriebels om naar 

buiten te gaan en samen buiten 

te gaan tekenen en schilderen? 

Natuurlijk gaan we ervan uit dat 

er een einde komt aan de crisis 

en daar focussen we op. De 

voorlopige data zijn 10, 11 en 12 

augustus. Janice zoekt vaak on-

der- 

werpen in combinaties met ge-

wone dingen om ons heen, zoals 

de natuur, huizen, tuinen, stille-

vens en personen. 

De locatie(s) bepalen we nog, ze 

zijn per fiets  of openbaar ver-

voer te bereiken of via carpoolen. 

Het atelier is bij mooi en slecht 

weer beschikbaar. Reken erop 

dat we werken van 10:00 -14:00 

uur, zelf lunch pakket meenemen 

e.d. U kunt altijd zelfstandig 

doorwerken. 

 

Kosten € 45,00 excl. materiaal, 

bij minimaal 8 pers.  

 

Bent je geïnteresseerd geef je 

op. Mail naar ledenadministra-

tie@amateurspalet.nl  

 

Voor alle zomeractiviteiten gel-

den uiteraard de coronamaat-

regelen. 

 
 

Wandexpositie 

Atelier maart 2020 

Stil hangen deze maanden 

groepswerken in het atelier., 

maar  

 

 
Werk Maandagavondgroep 

 

Docent Erni Kwast stelde de vol- 

gende formulering op:  "De 

zwart/grijze stang is de verbin-

dende lijn: zoek een onderwerp 

(vrij) dat aan een haakje, lint of 

touwtje kan hangen met een 

lichtgele achtergrond: ieder op 

zijn/haar eigen wijze, ondergrond 

of techniek. Formaat: 30 x 40 

cm." 

 
Werk woensdagochtendgroep 

 

Voor deze groep was de opdracht 

van Erni Kwast: "Op het vooraf 

geprepareerde witte paneeltje 

schilder je een wolk of wolken en 

maak ook gebruik van de ver-

schillende kleuren groen, op wel-

ke manier of onderwerp dan 

ook...  Ieder gebruikt zijn/haar 

eigen techniek."  

 

Bewonder ze in groter formaat 

Nieuws/Galerie/Groepswerk 

 
 

Eefje Vrolijk overleden 

Eefje Vrolijk was al enige tijd ziek 

en is op 18 maart jl. overleden. 

Zij was sinds 2000 lid van de 

vereniging en deed de keramiek-

cursus op donderdag.  

 
 

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering 

die gepland was op 4 april 2020, 

is uitgesteld vanwege het Corona 

virus tot een nader te bepalen 

tijdstip. Naar alle waarschijnlijk-

heid zal deze eind augustus of 

medio september plaatsvinden.  

 

 
Gratis Kunst en cultuur online 

Lees dit keer ook pag. 3 met 

links naar online musea in Ne-

derland en andere links. 

mailto:info@amateurspalet.nl
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
https://www.amateurspalet.nl/
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl?subject=Zomerworkshop
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl?subject=Zomerworkshop
https://www.amateurspalet.nl/docenten/janiceboekholt/
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl?subject=Zomer%20buitenschilderen
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl?subject=Zomer%20buitenschilderen
https://www.amateurspalet.nl/nieuws/groepswerk-2020/
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Kunst en cultuur online 

 

 
 

Rijksmuseum  

Nu de musea voorlopig zijn ge-

sloten is het tijd om online kunst 

te bekijken, lezen, ontdekken en 

te beleven. In eigen land is het 

Rijksmuseum een van de be-

kendste. Bijna 700.000 kunst-

werken van het Rijksmuseum 

staan online. Van de middeleeu-

wen tot nu en van de Nachtwacht 

tot Nijntje. Duik in de collectie of 

verdiep je in de verhalen. 

Link naar: 

-  Het-rijksmuseum-is-online   

-  Rijksstudio  

-  Maak-je-eigen-route  

    -------------- 

 

 
Stedelijk Museum  

Tijdens de thuisblijfdagen zendt 

het Stedelijk Museum elke vrij-

dag een live tour uit via Insta-

gram. De Live Tour is achteraf 

terug te zien zijn op YouTube en 

Facebook. Vrijdag 20 maart trap-

te directeur Rein Wolfs af met 

een Live Tour door De Collectie - 

Stedelijk Base   

Link naar: 

- The Collection - Stedelijk BASE  

    -------------- 

 

 
 

Loop de (virtuele) toer, net als 

Obama in 2014, door het muse-

um of doe de virtuele rondleiding 

door de tentoonstelling Breitner 

vs Israëls - Vrienden en rivalen. 

Door Frouke van Dijke, conserva-

tor 19e eeuwse kunst. 

Link naar: tentoonstelling ‘Breit-

ner vs Israels’.  

 

In het expressionisme gaat het 

niet meer om het uitdrukken van 

een uiterlijke werkelijkheid, maar 

van een innerlijke waarheid.  

Link naar: Mini-tentoonstelling 

‘Moeders-en-hun-kinderen’ 

    -------------- 

 

Literatuurmuseum Den Haag 

Bezoek de Nationale schrijvers-

galerij en ontdek de vele (ge-

schilderde) schrijversportretten 

en hun verhaal. 

Link naar: Literatuurmuseum.nl 

    -------------- 

 

Japans museum Sieboldhuis 

Leiden 

De kat in de Japanse kunst 

Link naar: 

www.sieboldhuis.org/tentoonstell

ingen 

    -------------- 

 

Boijmans 

Bezoek Boijmans Online en be-

kijk de bijzondere digitale pro-

jecten en de collectie. 

Link naar: www.boijmans.nl/ 

    -------------- 

 

Mauritshuis Den Haag 

Online kun je nu zo lang als je 

wilt naar de mooiste schilderijen 

staren en kom je alles te weten 

over de technieken van Vermeer. 

Link naar: Meet Vermeer 

    -------------- 

 

Museumkaart special 

Heel veel tips voor online bezoe-

ken in ‘Thuis in het museum’. 

Link naar: Museumkaart 

    -------------- 

 

Keukenhof 

Bekijk de mooiste plekjes 

Link naar: keukenhof.nl 

    -------------- 

 

Arte.tv 

Europees cultuur TV-kanaal. 

Link naar: Art.tv 

    -------------- 

 

Arts and Cultur 

Groot online cultuuraanbod 

Link naar: Google Arts and Cul-
ture  
    -------------- 

 

Volgende maand meer musea in 

Europa en verderop.   

 

 
 

Gratis videoworkshop "Crea-

tief zelfvertrouwen 

De ‘Kunstacademie-online’ wil 

(amateur)kunstenaars die onze-

ker over hun talent zijn helpen 

om zich verder te ontwikkelen in 

hun kunst. Vanwege het corona-

virus staat een deel van de work-

shop Creatief zelfvertrouwen op 

YouTube.  

Meer tips op: 
www.kunstacademie-online.nl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 3. Extra pagina links 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/het-rijksmuseum-is-online-open
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio
https://www.rijksmuseum.nl/nl/maak-je-eigen-route
http://stedelijkmuseum.m2.mailplus.nl/nct5649556/2awcKz6Zc5Ejk3c
https://www.kunstmuseum.nl/nl/museum/nieuws/virtuele-rondleiding-door-breitner-vs-israels
https://www.kunstmuseum.nl/nl/museum/nieuws/virtuele-rondleiding-door-breitner-vs-israels
https://www.kunstmuseum.nl/nl/moeders-en-hun-kinderen
https://www.kunstmuseum.nl/nl/moeders-en-hun-kinderen
https://literatuurmuseum.nl/
https://www.sieboldhuis.org/tentoonstellingen/neko-de-kat-in-de-japanse-kunst
https://www.sieboldhuis.org/tentoonstellingen/neko-de-kat-in-de-japanse-kunst
https://www.boijmans.nl/
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/meet-vermeer/
https://www.museumkaart.nl/Speciaal/Thuis-in-het-museum
https://keukenhof.nl/nl/nieuws/keukenhof-opent-virtueel/
https://www.arte.tv/en/
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/
https://youtu.be/MHRtJH7j_nA
https://youtu.be/MHRtJH7j_nA
http://www.kunstacademie-online.nl/

