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Ton Coops, brons

Expressiegroep De Ruif is een enthousiaste vereniging van
ongeveer 125 leden. Die leden schilderen, beeldhouwen, tekenen,
maken grafiek, boetseren en vervaardigen keramiek.
Vrijwel elke groep wordt begeleid door een professionele
kunstenaar, de mentor. Hij of zij helpt en adviseert waar nodig.
De ateliers in de Joannes Riviusstraat in Elsloo blijven ook tijdens
vakanties beschikbaar voor leden. In dergelijke periodes kan er
zelfstandig worden gewerkt.
U zult er zich thuis voelen!

Het is zo prettig dat iedereen steeds bereid is om
even te helpen waar dat nodig is.
Lizette B.

DE RUIF KLEURT GOUD

Programma
Opening: vrijdag 3 april, 16.00 uur in De Grous te Stein
m.m.v. Guillaume Strijdhagen (marimba) van Artamuse.
Vrijdag 3 april zal tevens het openingsmoment zijn voor een
dubbeltentoonstelling: zowel in Kunstmoer De Grous in Stein, als in
de Terpkerk in Urmond. Burgemeester Marion Leurs‐Mordang en
wethouder Gina van Mulken‐van Lingen zullen samen de opening
verrichten.
Voor openingstijden: zie onderaan dit blad
Gedurende de feestperiode (3 april – 9 mei 2020) organiseert
Expressiegroep De Ruif een aantal workshops
zie pagina 5 e.v.
Sluiting: (voor leden en genodigden) op zaterdag 9 mei in restaurant
Merode in Stein; aanvang 20.00 uur.

Het Terpkerkje, Grotestraat 26 in Urmond, is open voor publiek op
zaterdag 4 april, zondag 5 april,
zaterdag 11 april, zondag 12 april (Pasen)
en maandag 13 april (Pasen), steeds van 13.00 tot 17.00 uur
MFC De Grous / CWS Kunstmoer, Heerstraat‐Centrum 38
in Stein is geopend
van dinsdag t/m zondag
van 12.00 tot 18.00 uur
met Pasen gesloten

Symposium
In de maand september organiseert de Culturele Werkgroep Stein
(CWS) een symposium in het MFC De Grous te Stein.
Het thema van het Symposium september 2020 zal zijn:
Creativiteit en Cultuur: een sociale uitdaging
CWS wil als onderdeel van de cultuurstimulering een symposium
houden over de kracht van cultuur, cultuur‐educatie, kunst en
kunstbeleving. Het programma biedt inspirerende sprekers,
interessante workshops en volop mogelijkheden om ervaringen uit
te wisselen. De CWS wil het koppelen aan een
kunstbelevingsweekeinde waarbij kunst zichtbaar wordt gemaakt
door de “culturele wereld” van Stein en mensen als het ware verleid
worden om mee te doen.
Zodra de juiste datum bekend is zult u daar via de media over
worden geïnformeerd.

Jos Curfs

Judith Wolters

Workshops
EXPRESSIEGROEP DE RUIF
Inschrijven via workshops@expressiegroepderuif.nl
of telefoon: 06 201 866 87 of 06 133 69 869
Alle workshops vinden plaats in het St. Gillisgebouw
Joannes Riviusstraat 4, Elsloo
De workshops worden gegeven door vakbekwame medewerkers
MERGEL‐WORKSHOP door Ton Coops
Vanuit een brok mergel, naar eigen ontwerp, een leuk beeldje maken. En
dat in betrekkelijk korte tijd. Inclusief mergel en gereedschap:
Dinsdag 7 april van 10.00‐16.00 uur, € 35 p.p.

PORTRET BOETSEREN door José Fijnaut
Maak een portret in klei van een geliefde of van uzelf. Na noodzakelijke
voorinformatie boetseert u het portret (a.h.v. foto’s). Voor beginners en
gevorderden.
€ 100 p.p., bakken + ca. 1½ pak klei à € 22,50.
Zaterdag 18 april van 10‐16 uur;
Zondag 19 april volgt de afronding, van 10‐13 uur.

FOTOGRAFIE door Annemiek Mommers
Voor iedereen; neem je eigen camera mee, bij voorkeur met spiegelreflex
(of telefoon met goede camera). De nadruk zal liggen op inhoud, sfeer,
interactie en emotie van mensen in hun omgeving.
Vrijdag 17 april van 10‐14 uur, € 50 p.p. *

LEZING GLAS‐IN‐LOOD door Felix Wijns
Geschiedenis, toepassingen, technieken en een demonstratie van het in
elkaar zetten van een glas‐in‐loodraam + afwerking. Ook op eventuele
vragen zal worden ingegaan.
Maandag 20 april van 13.30‐16.00 uur, € 15 p.p. *
MODELTEKENEN door Marlies Op den Camp en Anton de Joode
U wordt begeleid bij het tekenen naar (professioneel) gekleed (aanwezig)
model (vr.). Voor alles wat u daarbij nodig hebt wordt gezorgd.
Zaterdag 4 april, van 9.30‐12.00 uur, € 20 p.p *

HAIKU SCHRIJVEN door Anton de Joode
Aan de hand van de geschiedenis van de haiku en veel voorbeelden, krijgt
u een voldoende beeld van dit drieregelig gedichtje van Japanse komaf.
Natuurlijk gaan we ook zelf proberen één of meer haiku’s te schrijven.
Voor wat u daarbij nodig hebt wordt gezorgd.
Zondag 26 april, van 10 tot 13 uur, € 15 p.p. *
WERKEN MET PAPIER‐MACHÉ door Ine v/d Weijden
Velerlei soorten papier worden in lagen op een ondergrond geplakt,
waarna verschillende bewerkingen mogelijk zijn. Het resultaat kan
ruimtelijk zijn, of in de vorm van een schilderij, maar steeds opgebouwd
uit diverse lagen.
Donderdagmiddag 9 april, van 13.30‐16.00 uur, € 25 p.p.

MAKEN VAN HALSSIERADEN door Ine v/d Weijden en Corine Vijverberg
We maken van fietsband, met naald, draad of elastiek een halssieraad,
onder meer gebruik makend van een revolvertang (gaatjestang), schaar
en ponstang. Versiering wordt aangebracht met houten, vilten of
keramieken kralen.
Donderdagmiddag 30 april, van 13.30‐16.00 uur, € 25 p.p. *
COLLAGRAFIE door Nelly van Bekkum
Collagrafie is een grafische techniek, een vorm van ‘hoogdruk’, om
gevarieerde unieke afdrukken te maken zonder veel ingewikkelde
materialen en gereedschappen. Met behulp van inktroller en drukpers

wordt een steeds weer verrassend resultaat verkregen. Wat u mee moet
nemen is een hobbymes en een schaar, om materiaal te
knippen en te snijden.
Maandag 6 april, van 14‐16 uur, € 20,‐ p.p. *

DE DRIE D’s – 3D DINGEN door Ivon Drummen
Het doel van deze workshop is u bewuster maken van de schoonheid van
de derde dimensie, van de ruimte en die vervolgens zichtbaar en voelbaar
maken. Gewerkt wordt met karton/tetrapak, waar van alles mee mogelijk
is. We gaan van 2D‐materiaal een 3D‐object maken. Doe de 3D‐ontwerper
in jezelf ontwaken op
Woensdag 15 april, tussen 13.30‐16.00 uur, € 25 p.p. *
SCHILDEREN MET ACRYL door Annehilde Bruining
Bedoeling van deze workshop is het maken van een landschaps‐schilderij,
in acryl, op papier. Een schilderij van ruimte. U krijgt te maken met
perspectief en een keuze uit verschillende landschappen (ook een
zeegezicht is een landschap!), maar ook met compositie en de typische
eigenschappen van acrylverf. Een boeiende ontdekking. Het gebeurt
allemaal op 25 april, van 10.00‐14.00 uur. De kosten bedragen € 30 p.p. *
* Deze workshop vindt plaats op de 1e verdieping van onze ateliers,
uitsluitend via de trap toegankelijk; er is geen lift.

Neemt u, waar nodig, zelf een boterham mee; voor koffie en thee
wordt gezorgd.
Bankgegevens NL75 RABO 011 4180 121
t.n.v. Expressiegroep De Ruif

Natuurlijk wilt u nog veel
meer weten van De Ruif
kijk daarom op onze website

www.expressiegroepderuif.nl

Marlies Op den Camp

tel. Secretariaat: 046 – 4332405
de lokalen liggen aan de Joannes Riviusstraat 4
Elsloo

DE RUIF KLEURT GOUD

Ruifgroep o.l.v. mentor, hier samen met gastdocente

Ars longa , vita brevis
Hippokrates
(Kunst leeft langer dan het leven)

een schilderhoekje, zomaar op een middag bij De Ruif

Ine van der Weijden, keramiek;
op achtergrond Mary Vink, vilten kleden

Buiten keramiek stoken

kijkje op een tentoonstelling van Expressiegroep De Ruif

Keramiek

Modeltekenen

Ruif‐excursie naar de Langen Foundation en Düsseldorf

Wies en Ton aan het werk tijdens de Winandusmarkt

Geprint door

