
Het jaar is weer bijna voorbij en het nieuwe staat voor de deur. Alvorens het jaar af te sluiten 
vragen wij uw aandacht voor een aantal zaken.

Nieuwe cursus op donderdagmiddag: Beeldende vormgeving
Deze cursus is bedoeld voor beginners en gevorderden die naast tekenen, schilderen, keramiek 
of boetseren ook andere technieken willen toepassen. Voor mensen die op zoek zijn naar meer 
verdieping in hun beeldende werk, van uitdagingen houden en open staan om nieuwe dingen te 
proberen. Hoe gebruik je bijvoorbeeld fotografie, druktechnieken (etsen, linoleumsnede, 
monoprint), keramiek of collages? Hoe zet je een stilleven om in een druktechniek (structuur, 
textuur)? Hoe gebruik je collages/moodboards als ontwerp voor een werkstuk? Er wordt 
geëxperimenteerd met verfsoorten, krijt en klei. Zoals alle lessen bij Amateurspalet is de 
begeleiding individueel en daardoor geschikt voor beginners, gevorderden en vergevorderden. 
De cursus wordt gegeven door Betty Blaauw-van Mil. Zij is, net als onze andere docenten, een 
ervaren docent/kunstenaar en enthousiast om haar cursisten mee te nemen op hun zoektocht 
naar verdieping. Bent u geïnteresseerd, bijvoorbeeld als extra naast uw huidige cursus of kent u 
mensen die dit leuk zouden vinden, geef u dan nu op voor het seizoen januari tot juni 2023! De 
cursussen lopen snel vol.

Modeltekenen naar naaktmodel
Als een van de weinige organisaties op het gebied van Beeldende Kunst, biedt Amateurspalet de 
mogelijkheid om op vrijdagavond te tekenen en schilderen naar naaktmodel. Tekenen en 
schilderen van de mens is iets wat elke (amateur)kunstenaar in ieder geval eens in zijn carrière, 
maar liever regelmatig, zou moeten doen. Kom vooral een keer kijken in de les of het iets voor 
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u is. Afspraak is te maken via de ledenadministratie.

Vacature penningmeester
In ons nieuwe enthousiaste bestuur is nog plaats voor een penningmeester! Onze huidige 
penningmeester, Frans van Asten, zou na meer dan 12 jaar graag het stokje overdragen. Bent u 
zelf geïnteresseerd of kent u iemand die dit zou willen doen laat het dan weten via 
bestuur@amateurspalet.nl. De tijdsbesteding is 2 a 3 dagdelen per week.

Verkoop Kunsttas
De nieuwe PR commissie introduceert dit jaar voor het eerst de Kunsttas! Een wit katoenen tas 
bedrukt met het winnende kunstwerk van de werkbespreking. De eerste plaats ging dit jaar 
naar Ron Renooij. Het tasje ligt samen met een bestellijst in het atelier en kost € 5 per stuk.

Het nieuwe jaar
De cursussen starten weer vanaf 10 januari 2023. Maar nu eerst de rust en gezelligheid van de 
feestdagen!

Het bestuur van Amateurspalet wenst  u fijne dagen en een mooi nieuw begin van een gezond, 
voorspoedig en creatief jaar! 

We zien u weer graag terug in 2023.
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