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Beste cursist en geïnteresseerde.

In deze nieuwsbrief wat informatie over komende activiteiten.
Ik hoop jullie regelmatig tegen te komen.
Voor diegene die ik niet meer zie de komende weken een goede,
zonnige zomer.

--------------------------------------------------

Voor de kindercursus zijn de laatste 2 lessen op
vrijdag 16 en 23 mei en zaterdag 17 en 24 mei.
Daarna kun je deelnemen aan de workshop buiten tekenen
op 4 woensdagmiddagen.
De data zijn 11 en 18 juni en 2 en 9 juli van 14.00 – 16.00 uur.
De kosten zijn €62,50 voor 4 keer of € 20,- per keer.
Zodra de locaties bekend zijn krijg je, na aanmelding, daar bericht over.

---------------------------------------------------Extra lessen voor volwassenen
op dinsdagavond van 19.45 – 22.15 uur op 20 mei, 3, 17 en 26 juni

---------------------------------------------------

Tijdens de KunstKijk 2014, die van 29 mei t/m 1 juni plaats vind
( hemelvaartweekend)
zijn er diverse leuke workshops te volgen voor kinderen en volwassenen.
Meer Informatie kun je vinden op de website www.kunstkijk.com.
Geef je even van te voren op.
Niet verplicht maar voor de organisatie wel makkelijk.
Zo en zo is het erg leuk om de KunstKijk te bezoeken.
Kijk voor het hele programma op bovengenoemde website.
Opening KunstKijk 2014 woensdagavond 28 mei .
20.30 uur Lust en Last, Kokseweg 6, Sommelsdijk

--------------------------------------------------

Voor volwassen is er zaterdagmorgen 28 juni en 5 juli van 9.00 – 12.00 uur
een workshop mozaïek.
Je kan zelf maken wat je wilt, zowel voor buiten als binnen.
Overleg even van te voren wat je wilt maken.

---------------------------------------------------

21 juni is op locatie Lust en Last, Kokseweg 6 te Sommelsdijk een culturele dag.
Ik geef daar een demonstratie pastel tekenen.
Volg de kranten voor meer informatie

----------------------------------------------------

Voor kinderen is er een expositie van 7 juni t/m 5 juli
in galerie Kunst + te Oude Tonge.
Graag werk in een goede lijst met ophangsysteem inleveren
tijdens een van de laatste 2 lessen.
Je mag zelf kiezen welk werk, maar ik wil daar ook bij helpen.
De opening is op zaterdag 7 juni om 16.00 uur.
Hoe blijft nog even een verrassing.

------------------------------------------------

De nieuwe cursus voor kinderen in het najaar 2014 start op
vrijdag 12 en zaterdag 13 september.
Dat is tijdens monumentendag, dus wie weet beginnen we spectaculair.
Het thema dit jaar is reizen.
Graag opgeven via de mail , tijdens de les of telefonisch

-------------------------------------------------

De cursussen voor volwassenen beginnen op
maandag 22 september en dinsdag 23 september.

--------------------------------------------------

De komende periode exposeer ik ook regelmatig.
Hierbij een overzicht en je bent altijd welkom.

17 mei t/m 9 juni Tableau, Haagse Kunstkring, Denneweg 64 Den Haag
www.haagsekunstkring.nl

29 mei t/m 1 juni KunstKijk op locatie Camping Elizabeth Hoeve te Melissant
en het JAC in Middelharnis

21 juni t/m half augustus, galerie de zilveren schoen, Kade 14, Piershil
28 juni kunst en cultuurmarkt Piershil
www.dezilverenschoen.nl

14 juni t/m eind augustus galerie Gee’71, Burg. v/d Minnelaan 7-11, Geervliet

6 september t/m 14 september Bram Roza festival Nieuw Beijerland
www.bramrozafestival.nl

-------------------------------------------------------

27 juni, geef ik s’ avonds een lezing over mijn werk in galerie Kunst+,
Dabbestraat ( tegen over AH) te oude Tonge.
Aanvang 20.00 uur. Je bent van harte welkom.
Kijk voor meer informatie op www.kunstplus.nu

----------------------------------------------

