Kunstinfo Najaar 2018
Elisa van den Berg
Beeldend kunstenaar/Docent/Coach
Info:tel.0528-370760
e-mail: elisavandenberg@home.nl
www.elisavandenberg.nl

De Kunstwerkplaats
Chirion
Tot mijn spijt is De Kunstwerkplaats aan de Dopheidelaan 2a
in Zuidwolde per 1 juli jl. weer verhuisd naar de Bremstraat
5 in Zuidwolde. Ik had gehoopt dat deze locatie een paar
jaar beschikbaar zou blijven maar helaas had basisschool De Heidevlinder alweer (erg
kort na de nieuwbouw) extra lokalen nodig. Dit had ik niet ingeschat bij mijn overweging
om dit te huren. Nu dus even een tussenstap, waarbij ik voor kleine groepen mijn atelier
thuis gebruik en voor de grote(re) groepen het kerkje in Echten en andere locaties, waar
afspraken mee zijn gemaakt.
Bij de verhuizing ben ik door allerlei mensen erg goed geholpen, waarvoor nog heel veel
dank voor hun uurtjes van inzet. Vele handen maken licht werk en dat heb ik dankbaar
ervaren. Daarnaast is er veel werk naar exposities gegaan dat dit najaar verkocht is
en/of weer terug komt.
En toe was er…. heerlijk vakantie waarbij er een aantal weken niets hoeft (vacant=leeg)
en als vanzelf nieuwe inspiratie ontstaat. Dat komt vooral door weinig te plannen en
vanzelf in je stroom te raken.
Boetseerworkshops tijdens Kunst in de Kop
Van vrijdagavond 7 t/m 9 september is er een expositie Kunst in de Kop (Grote Kerk
Steenwijk, zie voor meer informatie het kopje exposities), zaterdag- en zondagmiddag is
er tussen 16 – 17 uur een boetseerworkshop met het thema Kunst in de Kop. Om dit
laagdrempelig te houden is dat voor volwassenen € 7,50 en voor kinderen € 5,00 incl.
klei. Het worden bijzondere uurtjes en je mag je alvast opgeven dan heb je in elk geval
een plek.
Kunst en verdieping
Vanaf 3 oktober zullen er op woensdagochtend thema bijeenkomsten zijn. Je kunt deze
ochtenden in het licht van Kunstzinnig Dynamisch Coachen zien. Tijdens deze blokken
van 6 keer worden er diverse technieken gebruikt. Je wordt gestimuleerd om zoveel
mogelijk vanuit je oorspronkelijkheid te werken. Daarbij maken we gebruik van kleur,
klei en klank.
Laat je creatieve energie stromen en borrelen en doe mee! Als je vragen hebt dan kun je
mij mailen of bellen tussen 19 – 19.30 uur.
Start: 3 oktober vervolgens 10,17, (24e niet i.v.m. herfstvakantie)31.10
7.11,15.11.18 het daarop volgende blok is in januari 2019 en wordt aangekondigd in de
Winter Kunstinfo. Tijd: 9.30 – 12 uur.
Kosten € 75,-- incl. materialen.
Er wordt gewerkt met kleine groepjes 4 – 5 personen.

Workshop werken met speksteen
Tijdens de voorjaarsworkshop werken met speksteen in het kader van Gekleurd Grijs heb
ik beloofd om dit najaar opnieuw een workshop in te plannen. Je kunt zelf met een idee
komen om naar een vrije vorm te gaan, maar je kunt ook stap voor stap aanwijzingen
volgen. Dus geschikt voor beginners en mensen met wat ervaring.
Datum: zaterdag 24 november, Tijd: 13.30 – 16.30 uur Kosten € 30,-- excl. steen incl.
koffie en thee.
De Koffer vól Geluk
Het uitdelen van De Koffers vól Geluk aan de eerste groep 8 was een bijzonder feest.
Elk kind kreeg een persoonlijk steuntje in de rug mee. En die kwamen binnen aan de big
smiles te zien!
Nu worden er vanuit De Stadkamer Zwolle, workshops aangeboden aan
basisschoolteams. Dit vormt de basis voor de leerkrachten die De Koffer vól Geluk op hun
school onder mijn begeleiding verder vorm zullen gaan geven.
Dit najaar ga ik een training volgen bij Luc de Wulf die Kindertalentenfluisteraars opleidt.
Het lijkt me een prachtige aanvulling op de Koffer vól Geluk!
Exposities Najaar
Galerie 23,
Dorpsstraat 23
7846AS Noord Sleen
Beelden in steen en keramiek
Van 25 mei tot en met 21 september 2018
Geopend vrijdag en zondag van 13 - 17 uur en op afspraak
tel.0591-367007
Botanische Tuin Meichu
Naamen van Eemneslaan 5
8384 EA Wilhelminaoord
Beelden in steen, metaal en keramiek
Geopend vrij-zaterdag 10 -m 17 uur tot 29 september a.s.
Entree € 5,-- incl. koffie of thee
Landhotel Diever
Groningerweg 6
7981LA Diever
Beeld Oerkracht vóór het hotel van 15 juni/15 oktober 2018
Kunst in de Kop
Grote Kerk of Sint Clemenskerk te Steenwijk
zie voor meer informatie over de deelnemers e.a. www.kunstindekop.nl
Reserveer onderstaande datum alvast want het is leuk om met de kunstenaars
kennis te maken!
Opening vrijdagavond 7 september a.s. om 20 uur (Binnenkort komt de uitnodiging
hiervoor)

