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WORKSHOPS
De workshops lopen uiteen van schilderen tot beeldhouwen,
van fotografie tot modeltekenen, van het maken van sieraden
tot een portret in klei. Maar er is meer, leest u maar.
Zowel workshops als lezing worden gegeven door vakbekwame mensen. Wij nodigen u van harte uit.
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 Ruif kleurt Goud
Workshop Modeltekenen

4 april

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
6 april

Workshop 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.
Workshop Mergelkappen

7 april

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
Workshop werken met papier maché

9 april

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.
De drie d's
3 D 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 te maken.
woensdag 15 april, tussen 13.30 – 16.00 uur, € 25 p.p

15 april

17 april

Workshop Fotografie
door Annemiek Mommers
Voor iedereen, neem je eigen camera mee, bij
voorkeur met spiegelreflexcamera (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
Workshop Portret boetseren

19 april

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
zaterdag 18 april van 10-16 uur
op zondag 19 april volgt de afronding, van 10-13 uur.
€ 100 p.p. bakken + 1 1/2 pak klei 22,50 euro.
Lezing Glas in lood

20 april

door Felix Wijns
Geschiedenis, toepassingen, technieken en
een demonstratie van het in elkaar zetten
van een glas-in-lood raam + afwerking. Ook
op eventuele vragen zal worden ingegaan.
Maandag 20 april van 13.30 – 16.00 uur € 15 p.p.
Ruimte in het landschap

25 april

door Annehilde Bruining
Schilderen met acrylverf op papier
Bedoeling van deze workshop is het maken van
een landschapsschilderij, in acryl, op papier. U
krijgt te maken met perspectief en een keuze
uit verschillende landschappen (ook een
zeegezicht is een landschap!). U krijgt te maken
met compositie en de typische eigenschappen
van acrylverf.
zaterdag 25 april, van 10.00 – 14.00 uur, € 30,- p.p.
Haiku

26 april

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 10.00-13.00 uur, € 15 p.p
Workshop maken van halssieraden

30 april

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 revolver ponstang. Versiering
wordt aangebracht met houten, vilten of
keramieken kralen.
donderdagmiddag 30 april
van 13.30 – 16.00 uur, € 25 p.p

