Nieuwsbrief nr 31 - aug 2018
Aan cursisten en belangstellenden van Collage Kunstcentrum
UITNODIGING INFORMATIE/INSCHRIJFDAGEN
Op 25 augustus treft u ons op de DORPSDAG op de Brink en op de UITMARKT in dorpshuis
de Stuw tussen 12.00 en 15.00 uur, met informatie en demonstraties.
In het weekend van 29 en 30 september, tijdens de Kunstroute Hoevelaken, bent u van
harte welkom in het COLLAGE KUNSTCENTRUM, Zuiderinslag 4b, Hoevelaken.
Tussen 11.00 en 17.00 uur is informatie te verkrijgen over de cursussen en workshops en
kunt u zich inschrijven voor cursussen die nog plaats hebben. Tevens expositie met werk
van Collage-docent Elske van Scherpenseel (olieverf en pastel). Inschrijven kan ook via de
website, info@collage-hoevelaken.nl of via het inschrijfformulier in de folder.
CURSUS- en WORKSHOPPROGRAMMA 2018-2019
Het aanbod cursussen/workshops is onderdeel van deze
nieuwsbrief (zie bijlage). Dit seizoen met een aantal nieuwe
docenten en nieuwe (start)cursussen. Elske van Scherpenseel
neemt de lessen van Geke Steenmetz over: tekenen met
pastelkrijt en olieverfschilderen. Anna Seehausen geeft een
basiscursus aquarel met vervolg in januari. Ageeth Engels laat u
kennismaken met diverse technieken en geeft een basiscursus
portretschilderen. Gretha Wassing is de nieuwe docent
beeldhouwen op woensdagavond. Susan Koopman geeft vanaf januari een cursus werken met steen
en klei voor de jeugd. Let op: cursussen starten vanaf week 36, 37, 38, 39, 40 of 41. Inschrijven kan
tijdens de inschrijfdagen: 25 aug of 29/30 sept, Telefonische informatie en aanmelding via 0332534738 (cursussen) of 06-57640901 (workshops)
NIEUW Collage ATELIERGROEP (Kunstcafé)
Op vrijdagmorgen, van 9.30 – 12.00 uur stelt Collage haar atelierruimtes beschikbaar voor iedereen
die graag vrij en zelfstandig wil werken. Elkaar stimuleren en inspireren kan je eigen werk positief
beïnvloeden. Je kunt kiezen:10 keer = eens per 14 dagen voor 60 Euro of wekelijks = 20 keer voor
een kortingsprijs van 100 euro, incl. gebruik van tafels, schilderezels , beeldhouwbokken, koffie/thee.
Speciale prijs voor cursisten: Volg je het seizoen 2018/2019 een cursus van minimaal 10 lessen bij
Collage, dan kun je deelnemen voor slechts 40 euro (10 keer) of 80 euro (20 keer).
Collage is op zoek naar ondersteuning voor het bestuur!
Graag willen wij de komende periode een bruisend centrum blijven. Het bestuur bestaat uit louter
vrijwilligers en heeft te veel taken voor te weinig mensen. Daarom zijn wij dringend op zoek naar
helpende handen en meedenkers. Wij zoeken daarom per direct enthousiaste mannen en vrouwen
voor o.a. ICT ondersteuning/social media, fondsenwerving, klusjes/reparaties, verhuurpromotie en
overige ondersteuning van onze organisatie.
Uitbreiding van het bestuur is dringend noodzakelijk. Mocht op deze oproep wederom weinig of geen
reactie komen, dan kan het voortbestaan van Collage ernstig bedreigd worden.
Belangstellenden die bij willen dragen aan de ontwikkeling van Collage Kunstcentrum, nodigen wij uit
om contact op te nemen met Rolina van Vliet, voorzitter a.i. op telnr. 033-2534738 of via de mail:
info@collage-hoevelaken.nl (ook voor vragen en informatie).
Mocht u iemand kennen die interesse heeft, aarzel niet om dit verzoek onder de aandacht te brengen.
Hoort zegt het voort ... mail deze nieuwsbrief door naar vrienden en bekenden die belangstelling hebben
voor beeldende kunst en de activiteiten van Collage.
Info en aanmelding: Ruim voor aanvang van de activiteit via:
www.collage-hoevelaken.nl, info@collage-hoevelaken.nl, tel. 033 2534738 / 06 57640901
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via collage.nieuwsbrief@gmail.com

