WORKSHOPS
Kunstenaarsvereniging Palet organiseert tijdens de zomerexpositie diverse workshops. Opgeven
via onderstaande mailadressen of telefoonnummers. Vanwege de corona-maatregelen bestaan de
groepen uit maximaal 8 personen.

Zondag 20 juni
11:00-13:30
mini portretje maken (boetseren)

Agnes Groot Koerkamp

info@agnesgrootkoerkamp.nl / 06-28815487

14:00-15:00`
"doe eens gek met een vlek"

Riët Stegehuis

1964hcs@home.nl / 06-20865565

15:00 -16:00
"doe eens gek met een vlek".

Riët Stegehuis

1964hcs@home.nl / 06-20865565

Zaterdag 26 juni
11:00-13:00
demonstratie-workshop fijn schilderen

Foekelien van Rijssel

foekelina@gmail.com / 06-31783795

14:00-16:00
portretschilderen in aquarel naar levend model

Jeroen Bijl

w.bijl5@planet.nl / 0529-457346

Zondag 27 juni
13:00-15:00
potjes draaien en/of boetseren

Wil Snoeijer

willysnoeijer@gmail.com / 06-43777994

Donderdag 1 juli
18:00-21:00
maskers met emoties’

Ellen Brouwer

ellenbrouwer@kpnplanet.nl / 0529-467729

Vrijdag 2 juli
14:00-15:30
in inkt

Willemien van Ittersum

w.v.ittersum@hotmail.com / 06-12791588

Zaterdag 3 juli = VOL
11:00-13:00
etsen

Gert Oosterwijk

gertoosterwijk@gmail.com / 06-15838404

14:00-15:30
in inkt

Willemien van Ittersum

w.v.ittersum@hotmail.com / 06-12791588

Zondag 4 juli
11:00-13:00
labyrinten & doolhoven

Remco Oosterveld

expostiepalet@gmail.com

14:00-15:30
in inkt
w.v.ittersum@hotmail.com / / 06-12791588

Zaterdag 10 juli

Willemien van Ittersum

13:00-15:00
potjes draaien en/of boetseren

Wil Snoeijer

willysnoeijer@gmail.com / 06-43777994

Zondag 11 juli
11:00-13:00
etsen (max. 4-5 deelnemers)

Gert Oosterwijk

gertoosterwijk@gmail.com / 06-15838404

TOELICHTING
20-6: 14:00-16:00 (2 rondes)
Spontaan vlekken maken, daarna kijken waar ze op lijken. Dan afmaken, zodat het een tekening of
schilderijtje wordt.

27-6, 10-7: 13:00-15:00
Maak kennis met de draaischijf, kom potjes draaien en/of boetseren!

2-4 juli: 14:00-15:30
"In Inkt": Langs de randen van de rivier vind je inspirerend materiaal wat uitnodigt om te tekenen,
met gitzwarte en subtiele tonen in inkt. Donkere, dikke, dunne, dansende lijnen of trage, stugge
haperende tekens, gemaakt met ongebruikelijk tekengerei, geven je tekening karakter. De donkere
lijnen maken "het licht van de rivier" zichtbaar.

3-7 en 11-7: 11:00-13:00
Ervaar de techniek van het etsen!

4-7: 11:00-13:00
Verdwaal in je eigen doolhof of labyrint en zorg dat een ander de weg niet vindt. We gaan doolhoven
/ labyrinten kraken en maken met papier en stift.

