
 

 

VERENIGING VOOR BEELDENDE KUNST 
AMATEURSPALET 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020 

  

 

Actueel 
 
• Het bestuur informeert 

• Vier aanpassingen in het les-

rooster 

• Toiletten atelier gerenoveerd 

• Algemene Ledenvergadering 

• Terugblikken op zomer work-

shops 

 

 

 
Speciaal: Cursus Tekenen  

met de rechterhersenhelft  

Start vrijdagochtend  

25 september 9:00 uur 

 

 

 

Agenda 
 

31-08  Start nieuwe seizoen 

10-10  Algemene Leden- 

           vergadering 

12-12  Opening Ledententoon- 

           stelling ‘Vrij werk’,  

           (zonder thema) 

 

De Jaarkalender 

 

 

 

 

 

Het bestuur informeert 

 

Hotmail en @amateurspalet.nl 

Leden met een hotmail adres 

zeggen vaker de mail van de 

vereniging niet ontvangen te 

hebben. Het blijkt dan dat de 

mail in de spam map terecht 

komt; de map met niet gewenste 

mail. Dat is op te lossen door de 

mail van de vereniging 

(..@amateurspalet.nl) aan te 

merken als geen spam of ge-

wenste mail. 

 

“Schilder veilig of schilder niet” 

Maandag 31 augustus starten de 

lessen weer.  

Om dit mogelijk te maken is er 

een coronaprotocol opgesteld dat 

aan alle leden is gemaild. 

Voor ons, vrije vogels, is dit na-

tuurlijk lastig en zeker even 

wennen. 

Elke eerste les is er iemand van-

uit het bestuur aanwezig om de 

regels uit te leggen. 

Het zal nog niet altijd goed gaan 

maar al doende leert men.  

Houd elkaar 

scherp,  

herinner 

elkaar er 

aan!  

 

 
 

Aanpassingen in het rooster 

Vier lessen zijn nu gewijzigd 

 

Vrijdagmorgen portrettekenen is 

vervallen. Op de vrijgekomen 

vrijdagmorgen geeft Jacqueline 

Stubenitsky een cursus ‘Tekenen 

met de rechterhersenhelft’. De 

cursus is zowel geschikt voor 

schilders als voor keramisten. 

Rekening houdend met jonge 

ouders is de aanvangstijd ver-

vroegd van 10.00 naar 9.00 uur. 

Lees hierover meer op de vol-

gende pagina en op de website. 

 

Woensdagmiddag boetseren eens 

in de 14 dagen door Andrzej 

Wawrzyniack: aan deze les wordt 

zowel portrettekenen als portret 

boetseren toegevoegd. Start 2 

september. 

 

Donderdagmiddag tekenen en 

schilderen: Willem Kerklaan zal 

in verband met corona geen les 

geven. In zijn plaats komt Lilian 

Kreutzfelder. Lilian studeerde 

aan de Haagse Academie, aan 

Parsons School of Design in New 

York en aan de Jan van Eyck 

Academie in Maastricht. Zij is 

een veelbelovend kunstenaar en 

ervaren docente. Lees meer over 

Lilian op onze website. 

 

Donderdagavond tekenen en 

schilderen: Ook Pat Houkes zal 

geen les meer geven vanwege 

corona. Zij wordt opgevolgd door 

Casper Verborg. Casper studeer-

de aan de Kunst Academie in 

Arnhem en de School of Arts in 

Gent. Hij geeft portretles aan de 

School voor realistische schilder-

kunst in Deventer. Won verschil-

lende prijzen, werd uitgekozen 

om deel te nemen aan het tv-

programma ‘Sterren op het Doek’ 

en schilderde Ali B. Ook Casper is 

een ervaren docent en kunste-

naar. Lees meer over Casper op 

onze website 

 
 

Algemene Ledenvergadering 

zaterdagmiddag 10 oktober 

2020 

De Algemene Ledenvergadering 

moest het bestuur 4 april uitstel-

len vanwege de Corona pande-

mie. De vergadering is nu ge-

pland op zaterdag 10 oktober 

2020 in het Kindcentrum Snij-

ders, waar onderling voldoende 

afstand gehouden kan worden. 

Het Kindcentrum Snijders be-

vindt zich in het nieuwe school-

gebouw achter het atelier.  

https://www.amateurspalet.nl/agenda/cursus-tekenen-met-de-rechterhersenhelft/
https://www.amateurspalet.nl/agenda/cursus-tekenen-met-de-rechterhersenhelft/
https://www.amateurspalet.nl/agenda/cursus-tekenen-met-de-rechterhersenhelft/
https://www.amateurspalet.nl/agenda/
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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 

 

Op de agenda staat het jaarver-

slag inclusief het financiële jaar-

verslag 2019. De vergadering 

begint om 14:00 uur.  

Iedereen krijgt per mail of post 

de agenda toegezonden, waarna 

zij of hij zich kan aanmelden 

voor bijwoning van de vergade-

ring. Aanmelding voor 1 oktober 

is verplicht in verband met Coro-

na. De toezending van de stuk-

ken gaat per mail. In het atelier 

zullen een week van te voren een 

beperkt aantal kopieën op papier 

neergelegd worden. 

 
 

 
Speciaal: Tekenen met de 

rechterhersenhelft  

 

Jacqueline Stubenitsky gaat der-

tien lessen geven waarin je van 

begin af aan leert tekenen. Het is 

gebaseerd op het klassieke boek 

van Betty Edwards ‘Drawing on 

the right side of the brain’, voor 

het eerst verschenen in 1979. 

(Vertaald met als titel: Leer te-

kenen). De grondgedachte is dat 

de rechter hersenhelft de creati-

viteit aanstuurt en dat door ge-

richte oefeningen dat deel gesti-

muleerd en beter geoefend kan 

worden. In deze cursus van 13 

lessen leer je door middel van 

een aantal kijkoefeningen teke-

nen en wel zó dat je aan het ein-

de van de cursus, tot het maken 

van een goed gelijkend realis-

tisch portret komt. 

De lessen vinden plaats op de 

vrijdagmorgen van 9:00 tot 

11:30 uur en beginnen 25 sep-

tember. De kosten zijn €110,00 

excl. € 27,50 contributie.  

Inschrijven <via het aanmeld-

formulier op de website> vóór  

15 september. Daar lees je ook 

meer over de lessen en benodig-

de materialen. En vol=vol! 

 
 

 

 

 

Toiletten ge-

renoveerd 

 

 

De toiletten in het atelier zijn 

hard aan vervanging toe. De ge-

meente heeft dit al enige tijd 

toegezegd en deze laatste week 

van augustus komt het er echt 

van. Misschien zijn ze klaar, mis-

schien niet, we wachten het af. 

 
 

Terugblik Zomer workshops 

Voor de foto-impressies ga naar 

de website Nieuws/Galerie 

  

 
Kennismaken met grafiek 

Onze docent Cindy ’t Hart gaf in 

ons atelier twee 2-daagse work-

shops: ‘Linoleumsnede maken en 

afdrukken’ en ‘Droge naald ets 

maken en afdrukken’. Beide wa-

ren een succes, opgemaakt uit 

de reacties van de deelnemers. 

De resultaten waren voor beide 

workshops verbluffend.  

 

 
Buitenschilderen 

 

In de tweede week van augustus 

schilderde een groep van 12 cur-

sisten 3 dagen begeleid door 

docente Janice Boekholt, op 3 

locaties: Landgoed Welgelegen, 

Landgoed Oostduin en Landgoed 

Oud Wassenaar. De deelnemers 

vonden het een heerlijke erva-

ring. Meer dan genoeg schilder-

achtige plekjes, een ontzettend 

fijne groep en een deskundige, 

energieke docente!  

Er werden meteen plannen ge-

maakt om het voort te zetten.  

Ben je geïnteresseerd in het ver-

volg? Geef je op bij de ledenad-

ministratie@amateurspalet.nl . 
We houden je dan op de hoogte 

als er weer iets op dit gebied 

georganiseerd wordt.  

 

 
 

 

mailto:info@amateurspalet.nl
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
https://www.amateurspalet.nl/
https://www.amateurspalet.nl/agenda/cursus-tekenen-met-de-rechterhersenhelft/
https://www.amateurspalet.nl/agenda/cursus-tekenen-met-de-rechterhersenhelft/
https://www.amateurspalet.nl/agenda/cursus-tekenen-met-de-rechterhersenhelft/
https://www.amateurspalet.nl/agenda/cursus-tekenen-met-de-rechterhersenhelft/
https://www.amateurspalet.nl/agenda/cursus-tekenen-met-de-rechterhersenhelft/
https://www.amateurspalet.nl/nieuws/galerie-overzicht/
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl

