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Alweer de laatste nieuwsbrief van 2017
Bijna is het weer tijd voor kerstbomen en voor afsluitende
hapjes en drankjes in de verschillende groepen. Een moment
om vertrekkende docenten, leden en bestuursleden te
bedanken voor ieders specifieke bijdrage aan onze vereniging
en om de nieuwe mensen van harte welkom te heten.
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In deze decembermaand kunnen we ook genieten van de
jaarlijkse thematentoonstelling, dit keer “Vergankelijkheid,
Verval”. Meer daarover leest u elders in deze nieuwsbrief.
Het bestuur wenst u alvast een fijne Sinterklaas, een mooie
jaarwisseling en wij zien elkaar graag terug in het nieuwe
jaar.
Jaarkalender en lidmaatschapskaarten 2018
De jaarkalender en lidmaatschapskaart zullen door uw docent
worden uitgedeeld in de laatste cursusweek van 2017 en de
eerste van 2018. Op de jaarkalender staat alles wat u moet
weten over 2018. Hij wordt eenmalig verstrekt voor het hele
jaar, dus bewaart u hem goed.
Werk mee naar huis
Dringend verzoek van de maandagochtendgroep. In verband
met de schoonmaak van het atelier in de kerstvakantie vragen
wij alle leden om schilderijen en beelden mee naar huis te
nemen!
Kerstborrel voor docenten en vrijwilligers
Wij attenderen de docenten en vrijwilligers nog even op de
kerstborrel op 16 december om 15.00 uur in het atelier.
Werkbespreking 19 november
Deze zondag waren 35 leden en geïnteresseerden aanwezig
bij de werkbespreking in ons atelier. Marijke Verschoor,
beeldend kunstenaar in Den Haag, die het werk zou
bespreken, bleek helaas verhinderd. Andrzej Wawrzyniak was
bereid om snel naar het atelier te komen om het werk te
bespreken. Wij bedanken Andrzej voor zijn bereidheid én de
boeiende bespreking.
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De 17 waardevolle tips uit deze werkbespreking met foto’s
vindt u elders in deze nieuwsbrief.
Vrijwilligers
Bent u ook zo blij dat wij allemaal verschillend zijn en allemaal
iets anders kunnen? De een heeft verstand van elektriciteit,
de ander van lekker hapjes maken. De ene kan goed
schoonmaken en de ander weet veel van Excel. De ene is
sterk en kan goed tillen terwijl een ander op
verenigingsmiddag foto’s kan maken. Samen kunnen wij een
heleboel.
Amateurspalet heeft vrijwilligers nodig. Iets doen voor de
vereniging kost niet alleen tijd, het is ook leuk en zeker als
meer mensen bereid zijn hun steentje bij te dragen.!

Uitnodiging tentoonstelling ‘Vergankelijkheid/Verval’
Geschreven door: Stef Valentijn
Deze thematentoonstelling wordt gehouden in de Bibliotheek
aan de Vliet van zaterdag 2 december tot en met 30
december 2017, open tijdens de openingstijden van de
bibliotheek.
Wij nodigen u uit voor de feestelijke opening op zaterdag 2
december om 14.00 uur die zal worden verricht door Wim
Dammers, secretaris van de Historische Vereniging Rijswijk.
Deelnemers attenderen wij er op:
- donderdag 30 november van 13.00 tot 14.30 uur kunt u uw
werk inleveren in de bibliotheek, Elsenhowerplein 101,
Rijswijk. Het hanggeld voor schilderijen en keramiek bedraagt
€ 7,- te voldoen bij het inleveren.
- dinsdag 2 januari 2018 van 11.00 tot 12.30 uur is het
ophalen van het werk.
Alle voorwaarden nog eens nalezen, lees op de website.

Werkbespreking 19 november Andrzej Wawrzyniak
Geschreven door: Annemiek Verbrugh
Op een bijzonder boeiende, snelle en grondige wijze
becommentarieerde Andrzej het meegebrachte werk (21
schilderijen en 3 keramiek). Uit de schilderijen koos hij de
volgende drie prijswinnaars:
•
•
•
•

Derde prijs: Willie van Driel - ‘Houd in herinnering’
Tweede prijs: Ine van de Heidt - ‘Herfstbos’
Eerste prijs: Hans v.d. Kaay - ‘Verval’
De prijs keramiek: Gabrielle Ippel- ‘Ying Yang’
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Andrzej gaf tijdens de leerzame bespreking afgelopen zondag
de volgende tips:
• Denk na over de metafoor.
• Let altijd op de compositie.
• Een manier om te kijken of de compositie klopt is het
schilderij te draaien op zijn kant of op zijn kop en dan te
kijken of de vormen kloppen.
• Als de compositie klopt dan voel je dat.
• Bepaal welk onderwerp in het schilderij de aandacht moet
krijgen.
• Laat vormen terugkomen.
• Door bepaalde stukken af te dekken kun je zien of de
compositie met of zonder dit aspect of onderwerp mooier
is.
• Stop op tijd.
• Een lichte of donkere scherp omlijnde plek, raampje of
vlek trekt de aandacht.
• Bij een aquarel is een wit passe partout meestal het
mooist.
• Een gekleurd passe partout en een donker onderwerp kan
allebei aandacht vragen.
• Paars en groen is een mooie combinatie.
• Ramen niet te nadrukkelijk met wit omranden. Als ramen
beneden zijn dan vangen ze vaak wat schaduw, niet te wit
maken.
• Voorzichtig met lijnen, dat is niet schilderachtig maar
grafisch.
• Bakstenen in de buurt van groen krijgen meer een
groenachtige kleur ,niet te oranje maken.
• Door aan beide zijden van een lang eiland water te maken
wordt het niet saai.
• Iets wits reflecterend in water wordt iets donkerder.
Meer foto’s op de website/galerie

Kunstkrabbels
Verzameld door: Emile Köhler
Tentoonstelling ‘Vergankelijkheid/Verval’
Van 2 december tot en met 30 december 2017 exposeert de
Vereniging Amateurspalet werk van leden.
Meer informatie voor leden: www.amateurspalet.nl
Zie voor openingstijden: www.bibliotheekaandevliet.nl
Kunstkado in Galerie Arti-Shock – Rijswijk
Kadootjes voor Kerst en Klaas, van 25 november t/m 4
januari.
Arti-Shock Ledententoonstelling , te gast in Museum Rijswijk,
van 8 t/m 29 december.
Zie voor meer informatie: www.galerie-arti-shock.nl
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Diversiteit in klei In Galerie ArtiBrak – Voorburg
Van 8 november t/m 3 december exposeren acht
professionele keramisten in galerie ArtiBrak, elk met acht
werken. Met het thema ‘diversiteit in klei’ laat de
tentoonstelling zien hoe gevarieerd keramiek kan zijn.
De Winterfair 2017 is van 6 t/m 24 december en 24 december
Lichtjesavond!
Zie voor meer informatie: www.artibrak.nl
Galerie in de Molen - Kunstgroep Wassenaar
Expositie van Hans Gusseklo (schilderijen), Elske Verdoorn
(fotografie) en Willeke Elderman (beelden).
Van 2 december t/m 7 januari.
Zie voor meer informatie: www.kunstgroepwassenaar.nl
Frans Hoogendoorn - Een Haagse couturier
Gemeentemuseum - Den Haag, van 4 november t/m 18
februari.
Couturier Frans Hoogendoorn is al meer dan 40 jaar een
begrip in Nederland. Hij is onlosmakelijk verbonden met Den
Haag, van oudsher een stad gelieerd aan hof, adel en
diplomatie, en daardoor ook met de internationale
modewereld.
De tentoonstelling bevat modetekeningen, filmmateriaal en
vele coutureontwerpen van Hoogendoorn, waaronder ook
verschillende particuliere bruiklenen.
Zie voor meer informatie: www.gemeentemuseum.nl
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