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Buitenschilderdag in Natuurtuin Wilhelminapark
groot succes
Op 21 april streken 16 leden en niet-leden neer in de
Natuurtuin om de mooie deels nieuw aangelegde wilde tuin
te schilderen met acryl, aquarel en olieverf. In
samenwerking met vrijwilligers van de Natuurtuin was het
een uitstekend georganiseerde en feestelijke dag, compleet
met jurering en prijsuitreiking door onafhankelijke
vakkundige juryleden Robert Heijdemann en John Beentjes.
Aan het einde was er een gezellige borrel en hapjes buiten
in de zon. Foto’s staan nu op de website.
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Jaarlijkse ledententoonstelling
Afgelopen week was het weer een feestelijke week. Ruim
100 van de meer dan 200 leden toonden in Museum
Rijswijk hun werk aan het publiek. Een verslag en foto’s
van de opening vindt u elders in deze nieuwsbrief en op de
website.
Kunstmarkt
Zaterdag 26 mei was er tijdens de tentoonstelling weer een
kunstmarkt op het plein voor het Museum. Schilders en
keramisten lieten zien wat Amateurspalet zoal aan
cursussen te bieden heeft. De schaduw van de
kastanjeboom werd node gemist, de klei droogde onder de
handen van de boetseerders.
Finissage
Tijdens de expositie konden de bezoekers stemmen op
de 3 werken die ze het mooiste vonden. Zondag reikte de
voorzitter van de tentoonstellingscommissie, Stef Valentijn,
onder grote belangstelling de prijzen uit.
De eerste prijs voor keramiek werd gewonnen door Cor
Guldenmundt. Hij maakte een prachtig gestileerd beeld van
een Zeeuwse vrouw in klederdracht.
Hans van der Kaaij won de eerste prijs voor de schilders
met zijn schilderij “Shanghai rond 1990”, Marja BartelsNolet won de tweede prijs met “Lentekatjes” en Marian
Valenti Pittino-Posthumus werd als derde gekozen met haar
schilderij “Miauw”. Foto’s vindt u op de website.
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Vooruitblik zomervakantie
Gedurende de zomermaanden is het atelier in principe
gesloten, maar u kunt wel terecht voor open atelier.
Lees verderop over openingstijden op woensdagmiddag.
Het bestuur is bezig met de ontwikkeling van een workshop
“lijsten maken”. Houdt u de komende nieuwsbrief in de
gaten voor meer nieuws.
Vooruitblik september
Enkele data om in uw agenda te zetten:
- 8 september Strandwalfestival: Amateurspalet staat op
de verenigingen markt
- 30 september: Sterren op het doek in ons eigen atelier.
- september: Leden enquête.

Stemming op het thema tentoonstelling najaar 2018.
Geschreven door: Stef Valentijn

Carnaval

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering jl. zijn met een gelijk
aantal stemmen geëindigd de onderwerpen: Carnaval en
Stilleven. Om tot een uiteindelijke keuze te kunnen komen
konden de leden die niet op de ledenvergadering aanwezig
waren, toch stemmen op één van beide thema’s op een
stemlijst in het atelier.
Veruit de meeste stemmen zijn uitgebracht op ‘Carnaval’.

Laatste lessen van het seizoen, na de zomer
automatisch verder?
In juni zijn de laatste lessen van het eerste halfjaar. U weet
dat uw lidmaatschap en inschrijving voor lessen
automatisch en stilzwijgend worden verlengd, tenzij u een
verandering vóór 1 juli doorgeeft aan de ledenadministratie.
Dus als u naar een andere les wilt, wilt stoppen met lessen
of uw lidmaatschap wilt opzeggen, laat het vóór 30 juni
weten aan de ledenadministratie.
E mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
(zie Algemene voorwaarden)

Open atelier tijdens de zomermaanden op
woensdagmiddag
Geschreven door: Stef Valentijn
Ook deze zomer bieden wij u weer de mogelijkheid om op
de woensdagmiddag te komen schilderen of keramieken
zonder docent. Stef Valentijn, Betty ten Tije en Frans Houdé
zijn bereid u deze middag te ontvangen. Voor koffie en thee
of iets fris drinken wordt gezorgd.
U kunt terecht van 13.30 tot 16.00 uur. Kosten € 2,50 per
volwassene en € 1,25 per kind per middag.
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Nieuwe cursus ‘En plein air tekenen en schilderen’
Geschreven door Maria Peltenburg
De buitenschilderlessen zijn een succes geweest. Met veel
dank aan Daniëlla Kreiken. Zij zocht voor elke les een
mooie locatie; de laatste was in de rustige Kloostertuin in
Den Haag.
Wilt u ook een volgende serie meedoen? Er zijn nog geen
concrete plannen voor een volgende cursus, maar dat zit er
wel in. Meldt u aan als geïnteresseerde voor een volgende
korte cursus buitenschilderen via de website
www.amateurspalet.nl. U krijgt dan als eerste bericht.

Grote opkomst opening Ledententoonstelling in
Museum Rijswijk!
Geschreven door: Silvia Bonsink
Museum ad interim directeur Arnoud van Aalst vertelde in
het voorwoord dat hij zeer verrast is door het werk van de
leden van Amateurspalet. Hij vindt het erg belangrijk dat
verschillende maatschappelijke organisaties in Rijswijk met
elkaar samenwerken. “Het museum moet een spannende
plek worden voor alle Rijswijkers”!
Dinsdag 15 mei was het een gezellige drukte en
bedrijvigheid in het museum; dit wenst iedere
museumdirecteur zich toe in zijn Museum. Het was een
komen en gaan van de ruim 100 leden die hun werk
kwamen inleveren. Enthousiaste vrijwilligers van de
tentoonstellingscommissie en de conservator Arjan
Kwakernaak richtten een prachtig tentoonstelling in.
Annemiek Verbrugh (voorzitter) sprak de toeschouwers toe
namens Amateurspalet. “Kenmerkend van Amateurspalet is
dat het na 67 jaar nog steeds een levendige vereniging is”.
Annemiek onderstreepte dat het bijzonder is dat wij ieder
jaar een ledententoonstelling mogen houden in het
Rijswijkse Museum. Naast de aandacht voor het werk van
de leden en de docenten, ging er speciale aandacht naar
Marja Schutte, schilderdocent die een groepswerk heeft
gemaakt met haar cursisten. Een paar dagen daarna
overleed zij aan een hartstilstand. Marja Schutte was een
geliefde en gewaarde docent en kunstenares van
Amateurspalet.
Wat dit jaar nieuw is, zijn de verschillende groepswerken
van de lesgroepen die tentoongesteld zijn. In het atelier
van Amateurspalet wordt er ook op twee
tentoonstellingswanden door docenten regelmatig
geëxposeerd met werk van hun cursisten.
Annemiek Verbrugh gaf het praatstokje verder door aan de
Rijswijkse internationaal werkende jonge kunstenaar en
illustrator Maus Bullhorst. Maus Bullhorst heeft grote
opdrachten op zijn naam staan als illustrator. Zijn werk is
kleurrijk, strak en herkenbaar door de klare lijn die hij
gebruikt. In zijn werk zijn vogels een terugkerend element.
Maus vraagt zich af waarom dit zo is. Hij houdt niet
specifiek van vogels. Maar in de tuin van zijn ouderlijke
huis woont een irritant zelfingenomen pimpelmeesje, die hij
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het patsermeesje noemt. Misschien, heel misschien daarom
komen steeds vogels terug in zijn werk. Maus heeft al zijn
opdrachten op een campingtafeltje in de tuin of in huis
gemaakt. Hij zocht drie leden van Amateurspalet op om
hun werkplek te zien. Eerst Bea van Buuren; zij heeft haar
atelier op een prima lichte mooie plek in het galerij van
haar woning waar zij zowel realistisch werk maakt als
mooie grote abstracte werken. Het echtpaar Inne en Hans
van der Kaaij hebben een lichte grote dakkapel op hun
woning als atelier.
Tot slot opende hij de ledentoontoonstelling en gingen
leden, vrienden, familie en aanverwanten naar de zalen om
de tentoonstelling in alle glorie te bezichtigen, onder het
genot van een drankje en een hapje.
Zie meer foto’s op de website Galerie

Expositie Mariska Mallee "What's next?"
De duurzame toekomst verbeeld
t/m 31 mei 2018 bij Arti-Shock Rijswijk
Schilderijen en lino’s over de mens en de stad van de
toekomst.
De tentoonstelling is te zien van 1 juni t/m 29 juni bij
TERRA, Dorpsstraat 12, 2712 AK Zoetermeer.

Kunstkrabbels
Wegens vakantie zijn er dit keer geen Kunstkrabbels.
Alternatief: De KunstKrant, informatiekrant over beeldende
kunst, tentoonstellingen, galerieën en musea. Lees
www.kunstkrant.com
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