CURSUSJAAR
2019/2020

BEGELEIDING

Mandy Tjong Tjin Tai-Klaver
VORMGEVING

Geert Dijkers
DRUKWERK

Het Staat Gedrukt

Dorpsstraat 40a – 3931 HE Woudenberg
www.kunstencultuurwoudenberg.nl

KUNST
ONTSPANT
Een nieuw seizoen, en een vers palet aan cursussen en workshops.
Van yoga tot glasbewerking: keuze genoeg! Ook de jonge kunstenaar kan
bij ons terecht. Bijvoorbeeld in het Kinderatelier of in het Creatielab,
waar je naar hartenlust kunt experimenteren. Wil je inspiratie opdoen, neem
dan eens een kijkje bij onze galerie De Kunstberg. Iedere twee maanden kun
je een nieuwe tentoonstelling bezichtigen.
Kunst beoefenen zorgt ervoor dat je in het hier-en-nu bent. Je maakt, kijkt,
schept… het alledaagse verdwijnt en er komt iets bijzonders voor in de plaats.
Bij Kunst en Cultuur Woudenberg ontdek je onder begeleiding van onze docenten
de kunstenaar in jezelf. Ervaar hoeveel energie dat geeft, hoeveel rust het brengt.
Hoe je met een andere blik naar de wereld om je heen leert kijken. Hoe geweldig
dat is en vooral: hoe leuk!
Wils van der Steen
Voorzitter Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg

OPEN AVOND
VRIJDAG 6 SEPTEMBER 2019

Op de open avond van Stichting Kunst en Cultuur

Als je je op deze avond inschrijft voor een

Woudenberg krijg je een nog beter beeld van de

cursus, ontvang je € 5,- korting.

cursussen die wij geven. Naast de creatieve
cursussen verzorgen wij ook cursussen op andere

De andere partners van het Cultuurhuis, waaronder

gebieden, zoals (kinder-)yoga en blokfluitlessen.

het Filmhuis en Hip en Handgemaakt, zijn ook

Ook geven wij verschillende workshops.

aanwezig. Wij kijken uit naar je komst!

Onder het genot van een hapje en drankje kun je de

DAG

vrijdag 6 sep

cursusruimtes bekijken, kennismaken met de

TIJD

19.00 – 21.00 u

docenten, meer informatie krijgen en je inschrijven.

TEKENEN
EN SCHILDEREN

TEXTIELKUNST

VOOR VOLWASSENEN

dat perfectionisme de doodsteek is voor je

Teken en schilder je graag en wil je hiervoor meer tijd

oude en nieuwe textielmaterialen. De lessen zijn

vrij maken? In deze lessen kun je in een prettige

geschikt voor beginners en gevorderden.

We gaan samen experimenteren om te ontdekken
welbevinden. Elk experiment is een ontdekking in

werksfeer tekenen en schilderen. Je leert je eigen
creativiteit vorm te geven. Naast zelfstandig werken

DAG

maandagochtend van 9.30 – 12.00 u

is er iedere maand een gezamenlijke opdracht

DATA

2019 2 sep, 7 okt, 4 nov, 2 dec
2020 6 jan, 3 feb, 2 mrt, 6 apr, 1 jun

waarin een techniek of onderwerp wordt behandeld.
Wij vragen je zelf materiaal mee te nemen waarmee
je wilt werken (tegen kostprijs ook in het atelier
beschikbaar). Een keer per jaar bezoeken we een
tentoonstelling.
DAG

vrijdagochtend van 9.30 – 12.00 u

DATA

doorlopend vanaf 6 sep 2019
t/m mei 2020

KOSTEN

€ 140,- per 10 lessen (excl. materiaal)

INFORMATIE EN OPGAVE
DOCENT

Angela van Iersel

TELEFOON

06 44006390

E-MAIL

angela@sonnenglanz.net

WEBSITE

www.angela-art.nl

KOSTEN

€ 15,- per les

INFORMATIE EN OPGAVE
DOCENT

Dery Timmer

TELEFOON

033 2862513 / 06 24479024

E-MAIL

derytimmer @ hotmail.com

AQUAREL SCHILDEREN
Aan de hand van gerichte oefeningen en opdrachten

INTRODUCTIECURSUS

AQUAREL

ontwikkel je vaardigheden die ten grondslag liggen

Tijdens deze korte cursus van 8 middagen maak je

aan de aquareltechniek. De eigenzinnige kwaliteiten

(nader) kennis met de techniek van het aquarelleren.

van het materiaal (inclusief verrassingseffecten)

Aan de hand van doelgerichte oefeningen leer je

staan hierbij centraal. De onderwerpkeuze varieert

een aantal basisprincipes toe te passen die ten

en wordt mede door je eigen inbreng bepaald.

grondslag liggen aan het maken van een aquarel,

Voorbeelden uit de (moderne) kunst, het werk

zoals nat-in-nat werken, het vervloeien van

van je medecursist of zelf meegebrachte foto’s

kleuren en het werken met meerdere lagen over

dienen als inspiratiebron.

elkaar heen (glaceren). Je hoeft niet per se goed
te kunnen tekenen, er wordt gewerkt met

DAG

maandagmiddag van 14.00 – 16.30 u

DATA

BLOK 1 16, 23, 30 sep / 7,14, 28 okt /

eenvoudige voorbeelden.

4, 11, 18, 25 nov 2019

DAG

donderdagmiddag van 14.00 – 16.30 u

BLOK 2 20, 27 jan / 3, 10, 17 feb /

DATA

6,13, 20 feb / 5, 12, 19, 26 mrt /
2 apr 2020

2, 9, 16, 23, 30 mrt 2020
KOSTEN

€ 150,- per 10 lessen (excl. materiaal)

INFORMATIE EN OPGAVE

KOSTEN

€ 120,- per 8 lessen (excl. materiaal)

INFORMATIE EN OPGAVE

DOCENT

Erwin van Zijl

DOCENT

Erwin van Zijl

TELEFOON

033 4652749

TELEFOON

033 4652749

E-MAIL

erwin.atelier @ planet.nl

E-MAIL

erwin.atelier @ planet.nl

WEBSITE

www.erwinvanzijl.eu

WEBSITE

www.erwinvanzijl.eu

PORTRET TEKENEN EN
SCHILDEREN

KOM MEE NAAR BUITEN ALLEMAAL...

SCHILDEREN OF
TEKENEN

We leven in een beeldcultuur waarin het portret
centraal staat en sterker dan ooit een communicatie-

Op mooie locaties in de omgeving van Woudenberg!

middel is geworden. De selfies! Op deze cursus komt

Met je eigen materiaal en mogelijkheden.

in verschillende verschijningsvormen ook het

Voor beginners: “Hoe begin ik met buiten

zelfportret aan de orde. Evenals échte portretten.

schilderen?” Voor gevorderden: “Hoe kan ik het

Beginners en gevorderden krijgen begeleiding om

anders aanpakken?” Zo leg je op eigen wijze de

daar te komen, op zo’n manier dat de eigenheid van

natuur vast. In dit jaargetijde komen de klaproosjes

de kunstenaar in spe bewaard blijft. Met eigen keuze

en heide in volle bloei en de vogels laten hun gezang

van materiaal. Met doek, kwast en verf vergeet je de

de hele dag horen. Heerlijk, zo’n vijfdaagse vakantie!

wereld om je heen.

De lijst met benodigdheden en de dagindeling kun
je opvragen bij José van Zuijlen.

DAG

dinsdagavond van 19.30 – 22.00 u

DATA

BLOK 1 17, 24 sep / 1, 8, 15 okt 2019

DATA

BLOK 2 29 okt / 5,12,19, 26 nov 2019
BLOK 3 14, 21, 28 jan / 4, 11 feb 2020
BLOK 4 18 feb / 10, 17, 24, 31 mrt 2020
BLOK 5 7, 14, 21 apr / 12, 19 mei 2020
KOSTEN

10 t/m 14 aug 2019
dagelijks van 10.00 – 15.00 u

KOSTEN

€ 125,00

INFORMATIE EN OPGAVE

BLOK 6 26 mei / 2, 9, 16, 23 jun 2020

DOCENT

José van Zuijlen

€ 75,- per blok van 5 lessen

TELEFOON

033 2862168

€ 145,- bij betaling van 10 lessen ineens

E-MAIL

j.van.zuijlen10 @ kpnplanet.nl

€ 10,- extra voor de modellen

WEBSITE

www.josevanzuijlen.nl

Laatste lessen van blok 2 en 4:
2 x levend portretmodel.

INFORMATIE EN OPGAVE
DOCENT

José van Zuijlen

TELEFOON

033 2862168

E-MAIL

j.van.zuijlen10 @ kpnplanet.nl

WEBSITE

www.josevanzuijlen.nl

CHINESE KALLIGRAFIE

ATELIEROCHTEND

Chinese kalligrafie behoort tot één van de oudste

De atelierochtend kan door iedereen worden

kunstvormen ter wereld en wordt beoefend met

bezocht die haar of zijn hobby (schilderen, vilten,

speciale penselen, inkt en verf op rijstpapier of zijde.

textiel enz.) wil beoefenen, maar er thuis niet

Kalligrafie leren is niet makkelijk, maar het oefenen

aan toe komt. Er wordt geen les gegeven.

en leren van de karakters geeft rust en voldoening.

Wel kun je met andere deelnemers over het werk

In China en Japan beschouwen ze deze kunst

discussiëren, wat vaak tot betere resultaten leidt.

als een meditatievorm en daarom gunstig voor de

Wil je deelnemen aan dit atelier? Neem dan contact

gezondheid, ontspanning en concentratie.

op met Esther van Veldhuijzen. Of loop even binnen

Deze cursus is gecombineerd met uitleg over de

op de dinsdagochtend.

geschiedenis van Chinese karakters en kalligrafie.
Minimaal 5 personen.
DAG

vrijdagmiddag van 13.00 – 14.30 u

DATA

doorlopend vanaf 6 sep t/m 18 okt 2019

KOSTEN

€ 70,- per zeven lessen of

DAG

dinsdagochtend van 9.30 – 11.30 u

DATUM

doorlopend vanaf sep 2019

KOSTEN

€ 80,- per half jaar (excl. materiaal)

INFORMATIE EN OPGAVE

€ 12,- per losse les

DOCENT

Esther van Veldhuijzen

(excl. materiaal à € 30,-)

TELEFOON

06 37288598

E-MAIL

ervanveldhuijzen @ gmail.com

INFORMATIE EN OPGAVE
DOCENT

An Hong

TELEFOON

06 55691496

E-MAIL

info @ chineseschilderkunst.nl

WEBSITE

www.chineseschilderkunst.nl

CREATIELAB:
OPEN ATELIER

HANDWERKATELIER

VOOR IEDEREEN VANAF 13 JAAR

katoen en andere garens of met textiel bezig te zijn.

Heb jij zin om te tekenen en te schilderen of

haak-, brei-, borduur- of quiltwerk werken.

creatief bezig te zijn? Ben je niet bang om te

Ondertussen inspireren we elkaar, leren technieken

experimenteren? Kom dan naar het creatielab en

van elkaar en wisselen patronen uit. Welkom in het

leef je uit! Er is een docente aanwezig die kan

open handwerkatelier!

Creatieve mensen zoeken elkaar op om met wol,
Onder het genot van een kopje koffie kun je aan je

helpen, maar er is geen les. We helpen en inspireren
elkaar. Neem zelf materiaal mee. In het atelier is

DAG

van 9.30 – 11.30 u

eventueel ook materiaal, maar dat wordt aan het
einde van de les verrekend.

woensdagochtend in de oneven weken

DATA

2019 11, 25 sep / 9, 23 okt / 16, 20 nov /
4, 18 dec

DAG

vrijdagmiddag van 15.00 – 17.00 u

2020 15, 29 jan / 12, 26 feb / 11, 25 mrt /

DATA

vanaf 6 sep 2019

8, 22 apr / 6, 20 mei

KOSTEN

€ 75,- per half jaar (excl. materiaal)

INFORMATIE EN OPGAVE

KOSTEN

€ 5,- per keer

INFORMATIE EN OPGAVE

DOCENT

Angela van Iersel

DOCENT

Hannie Visser en Nanda van de Peut

TELEFOON

06 44006390

TELEFOON

06 23772427 (Hannie)

E-MAIL

angela @ sonnenglanz.net

WEBSITE

www.angela-art.nl

033 2863511 / 06 44514523 (Nanda)
E-MAIL

hannie.visser @ kpnmail.nl /
nanda @ atelierziezo.nl

WEBSITE

www.atelierziezo.nl

NAAILES
Zelf kleding leren maken of iets moois voor je
interieur? Of juist technieken en kennis uitdiepen?
Op deze doorlopende naailessen krijgen zowel
beginners als gevorderden les. Ieder werkt naar
eigen tempo en niveau, zodat je zelf naar eigen
smaak iets moois leert maken. Je kunt gebruikmaken
van modebladen en is er een lockmachine aanwezig.
In overleg kun je ook een naaimachine gebruiken.
DAG

donderdagochtend van 9.30 – 11.30 u

DATA

2019 5,19 sep / 3, 17, 31 okt /
14, 28 nov / 12 dec
2020 9, 23 jan / 6, 20 feb / 5, 19 mrt /
2, 16 apr

KOSTEN

€ 120,00 per half jaar (excl. materiaal)

STARTERSNAAILES
De naaimachine weer eens of misschien voor het

STARTERSNAAILES
VERVOLG

eerst op tafel... en dan? Hoe werkt de machine en

Al enige ervaring achter de naaimachine maar dan...

wat kun je ermee? In 6 lessen leer je een aantal

Waar let je op met aanschaf van je stof? Hoe neem je

basistechnieken, waarna je zelf eenvoudige

een patroon over uit de modebladen? Hoe begin je

kledingreparaties kunt uitvoeren. We maken leuke en

om een kledingstuk in elkaar te zetten? Kortom: een

praktische werkstukken die je goed kunt gebruiken

vervolg op de starterscursus. Doe mee om je het

als voorbereiding op de vervolglessen.

naaivak meer eigen te maken. Om naar eigen smaak
en stijl voor jezelf of anderen iets moois te creëren.

DAG

woensdagavond van 19.30 – 21.30 u

DATA

30 okt / 6, 13, 20, 27 nov / 4, 11 dec 2019

DAG

woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur

KOSTEN

€ 112,00 ( excl. materiaal; in overleg

DATA

15, 22 jan / 5, 12, 19 feb /

met gebruik van naaimachine)

4, 11, 18 mrt 2020
KOSTEN

€ 128,00 (excl. materiaal; in overleg
met gebruik van een naaimachine)

INFORMATIE EN OPGAVE
DOCENT

Nanda van de Peut

TELEFOON

033 2863511 / 06 44514523

E-MAIL

nanda @ atelierziezo.nl

WEBSITE

www.atelierziezo.nl

BEELDHOUWEN
In deze cursus werken we met zachte of

FIGURATIEF
BOETSEREN

middelharde steensoorten, zoals speksteen,
serpentijn en albast. Deze stenen zijn goed te

Tijdens de cursus Figuratief boetseren zijn mens en

bewerken met rasp, vijl en zaag. Je leert vorm

dier het uitgangspunt. Je kunt kiezen voor het maken

en structuur van de steen te gebruiken bij het

van een kop aan de hand van foto’s, of een torso of

maken van een abstracte of figuratieve ruimtelijke

een compleet mens- of dierfiguur maken. Afhankelijk

vorm. Afhankelijk van je ervaring kun je naast de

van je persoonlijke voorkeur kies je voor een

zachte steensoorten ook kiezen voor een hardere

figuratieve of meer abstracte aanpak. Het is ook

steensoort (zoals marmer) en de daarbij

mogelijk om te boetseren met boetseerwas,

behorende beeldhouwtechnieken.

waarmee je veel dunner en fragieler kunt werken en

Minimaal 6, maximaal 10 cursisten.

tevens het werkstuk kunt laten gieten in brons.
Minimaal 6, maximaal 10 cursisten.

DAG

maandagochtend van 9.30 – 11.30 u

DATA

2019 30 sep / 7, 14, 28 okt /

DAG

maandagmorgen van 9.30 – 11.30 u

4, 11, 18, 25 nov / 2 en 9 dec

DATA

2019 30 sep / 7, 14, 28 okt /

KOSTEN

2020 7, 14, 21, 28 jan / 4, 11, 18 feb /

4, 11, 18, 25 nov / 2 en 9 dec

4, 11, 18 mrt

2020 7, 14, 21, 28 jan / 4, 11, 18 feb /

€ 140,- per 10 cursusdagen

4, 11, 18 mrt

(excl. materialen en gereedschappen),

KOSTEN

€ 140,- per 10 cursusdagen
(excl. materialen en gereedschappen),

te betalen tijdens de eerste les

te betalen tijdens de eerste les

INFORMATIE EN OPGAVE

INFORMATIE EN OPGAVE

DOCENT

Betty Meijbaum

TELEFOON

033 2537793 / 06 37433524

DOCENT

Hans Meijbaum

E-MAIL

hans.meijbaum @ hotmail.nl

TELEFOON

033 2537793 / 06 37433524

WEBSITE

bettysbeelden.nl

E-MAIL

hans.meijbaum @ hotmail.nl

WERKEN MET GLAS
LICHT DOOR PRACHTIGE KLEUREN

GLASKUNST
& -TECHNIEKEN

Bij deze cursus leer je de basistechnieken voor het
werken met glas-in-lood. Je werkt op je eigen niveau;

Glas – het is overal om ons heen in ons dagelijks leven.

jouw wens is het uitgangspunt. Je leert jouw ontwerp

Maar wat kun je allemaal met glas maken? Er zijn

aan te passen aan de techniek glas-in-lood.

diverse technieken om prachtige vlakke en ruimtelijke

Geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

kunstwerken te maken. Glas is mijn grote passie

Je start met een blok van 5 basislessen. Daarna is er

en tijdens het cursusjaar komen verschillende

de mogelijkheid doorlopend te komen. Materiaal en

ovengevormd-glastechnieken aan bod: glasfusing,

eventueel gereedschap kun je via mij bestellen.

powder-printing, glasreliëf en massief gesmolten glas

Er is gereedschap voorhanden.

(kilncasting) in open gipsmal. Deze cursus is voor
beginners en mensen die al met glas hebben gewerkt.

DAG

vrijdagochtend van 9.30 – 12.00 uur

DATA

5 basislessen 6, 13, 20, 27 sep /

DAG

4 okt 2019
KOSTEN

€ 150,- voor 5 basislessen

donderdag van 14.00 – 16.30 u
en/of van 19.30 – 22.00 u

DATA

Doorlopend vanaf 16 sep t/m 28 mei

(excl. materiaal en 21% btw)

m.u.v. de kerstvakantie. Je kunt tijdens

€ 35,- per les voor doorlopende lessen

het seizoen instappen.

(excl. materiaal en 21% btw)

KOSTEN

€ 160,- voor 10 lessen

Strippenkaart van 5 of 10 strippen

€ 264 voor middag én avond:

mogelijk. Informeer naar de

10 x 2 lessen (€ 56,- korting op

voorwaarden.

avondlessen)
€ 17,50 voor een losse les/proefles

INFORMATIE EN OPGAVE

Alle lessen zijn excl. materiaal en

DOCENT

Titia Felderhof

ovenkosten. Ovenkosten worden

TELEFOON

06-21804032

per object berekend. Informeer naar

E-MAIL

info @ glasatelierfelderhof.nl

de cursusvoorwaarden.

WEBSITE

www.glasatelierfelderhof.nl

INFORMATIE EN OPGAVE
DOCENT

Krista Israel

E-MAIL

krista_israel @ live.nl

TELEFOON

06 83316261, app/sms b.g.g.

WEBSITE

glascursus.weebly.com

KERAMIEK MAKEN

OPEN ATELIER

BOETSEREN EN OF DRAAIEN MET KLEI

BEELDHOUWATELIER

Wat kun je met klei allemaal maken? Dat wil ik mijn

Als enthousiaste kunstliefhebber vind je vaak

cursisten graag leren! Het is altijd weer een

moeilijk de tijd, de rust en de juiste plek om met je

verrassing. In de lessen komen uiteenlopende

hobby bezig te zijn. Bij Kunst & Cultuur Woudenberg

technieken aan bod: draaien met de draaischijf,

kun je 2,5 uur per week heerlijk werken aan

werken met plakken klei, alle mogelijke glazuur-

bijvoorbeeld je schilder-, mozaïek-, klei- of

technieken, werken met mallen en gietklei.

beeldhouwactiviteit. Je zorgt zelf voor je materiaal.

Na het bakken worden de werkstukken geglazuurd.

Er zijn o.a. ezels en er is keramiek, gereedschap e.d.

De cursussen zijn geschikt voor beginners en

beschikbaar. Bakken kan tegen een vergoeding.

gevorderden. Je kunt aan een opdracht werken of
naar eigen idee.
DAG

Iedere week vanaf 25 resp. 26 sep
m.u.v. de kerstvakantie.

KOSTEN

dinsdagochtend 9.30 – 12.00 uur

DATUM

Vanaf medio september 2019

woensdagavond van 19.45 – 22.15 u
donderdagochtend van 9.30 – 12.00 u

DATA

DAG

t/m juni 2020 (m.u.v. de kerstvakantie).
KOSTEN

€ 75,00 per half jaar

INFORMATIE EN OPGAVE

€ 130,00 voor 10 lessen

DOCENT

Ditta Oskam

(plus € 50,00 materiaalkosten)

E-MAIL

dittaoskam @ gmail.com

Ook 5 lessen in de vorm van een

TELEFOON

06 50846268

strippenkaart mogelijk.

INFORMATIE EN OPGAVE
DOCENT

Justine Starrenburg

TELEFOON

06 48556283

E-MAIL

jcjm.herzog @ gmail.com

WEBSITE

www.just-keramiek-en-meer.nl

HATHA-/DRU-YOGA

KINDERYOGA

Yoga is voor iedereen! Alle oefeningen zijn geschikt

Kinderyoga-oefeningen richten zich op de

voor mannen en vrouwen. Met yoga kun je tot

ademhaling, de lichaamshouding, visualisatie

innerlijke rust komen. Je voelt je minder gespannen.

en ontspanning.

Goed ademen is belangrijk. De oefeningen maken je
krachtiger en zullen ontspannen doorwerken.

DAG

zaterdagochtend van 11.00 – 12.00

De bewegingen zijn langzaam, zonder teveel

DATA

In overleg

inspanning of haast. Je oefent binnen je eigen

KOSTEN

€ 8,50 per les

kunnen en je leert luisteren naar je lichaam.
De tijd die je aan yoga geeft, is tijd die lichaam en

DOCENT

Danielle Tobbe

TELEFOON

06 12251774

maandagavond van 19.00 – 20.15 u

E-MAIL

info @ kinderyoga-hettoverbos.nl

en van 20.30 – 21.45 u

WEBSITE

www.kinderyoga-hettoverbos.nl

geest ten goede komt!
DAG

donderdagochtend van 9.30 – 10.45 u
donderdagavond van 19.00 – 20.15 u
DATA

BLOK 1 doorlopend tot Kerst
van maandag 16 sep /
donderdag 19 sep 2019
(m.u.v. schoolvakanties)
BLOK 2 doorlopend tot Pinksteren
van maandag 6 jan /
donderdag 9 jan 2020
(m.u.v. schoolvakanties)

KOSTEN

INFORMATIE EN OPGAVE

€ 150,- voor 13 lessen (losse les € 12,50)

INFORMATIE EN OPGAVE
DOCENT

Marianne Hoeven-Schuurmans

TELEFOON

033 2863119 / 06 33088118

E-MAIL

mariannehoe @ hotmail.com

BLOKFLUITENSEMBLESPEL
VOOR VOLWASSENEN

PRIVE- OF DUOLES
BLOKFLUIT
Wil je privé- of duoles? Of misschien wil je wel

Deze cursus is bedoeld voor volwassenen die ooit

altblokfluit gaan spelen? Dat kan ook bij Stichting

blokfluitles hebben gehad en zin hebben om samen

Kunst en Cultuur Woudenberg. Veel lesvarianten zijn

muziek te maken. Plezier hebben in het musiceren

mogelijk. Bel of mail Anita voor informatie of om je

staat voorop, maar we proberen ook het spelen te

wensen kenbaar te maken. Kijk om een indruk van

ontwikkelen op het gebied van adem, articulatie,

de lessen te krijgen op www.anitabroekema.nl.

vingertechniek, houding en klank. We spelen op alle
soorten blokfluiten. Een goede blokfluit is een

DAG

maandag

vereiste. Meld je aan voor een gratis proefles op

DATA

wekelijks vanaf 9 sep 2019
(m.u.v. de schoolvakanties

www.anitabroekema.nl.
KOSTEN

(exclusief aanschaf blokfluit en boekje)

DAG

dinsdagavond van 20.00 – 21.00 u

Voor leerlingen tot 21 jaar:

DATA

doorlopend 1 x in de twee weken

€ 162,- voor privéles - (12 lessen

vanaf 10 sep 2019

van 20 min.)

€ 95,- voor 10 lessen

€ 120,- voor duoles - (12 lessen

(muziekmap in bruikleen)

van 30 min.)

KOSTEN

Voor leerlingen vanaf 21 jaar:
€ 196,- voor privéles (12 lessen

SPELENDERWIJS
BLOKFLUIT
VOOR KINDEREN VANAF 6 JAAR

van 20 min. )
€ 145,- voor duoles - (12 lessen
van 30 min.)

INFORMATIE EN OPGAVE

Samen muziek maken is ontzettend leuk! In deze

DOCENT

Anita Broekema

cursus leren we al spelenderwijs muziek maken op

TELEFOON

06 44216871

de blokfluit. We gaan samen musiceren, improvise-

E-MAIL

anitabroekema @ gmail.com

ren, componeren, naar elkaar luisteren en ontdekken

WEBSITE

www.anitabroekema.nl

wat er allemaal muzikaal mogelijk is. Daarbij komen
de techniek en muzieknotatie vanzelfsprekend ook
aan bod. De lessen worden gegeven in groepjes van
maximaal 4 kinderen. Kijk voor informatie en een
impressie van de lessen op www.anitabroekema.nl.
DAG

maandagmiddag

DATA

wekelijks vanaf 9 sep 2019
(m.u.v. de schoolvakanties)

KOSTEN

€ 102,- per blok van 12 lessen
(exclusief aanschaf blokfluit en boekje)

OMGANGSVORMEN
EN ETIQUETTE

NATUURFOTOGRAFIE
De natuur in de directe omgeving van Woudenberg
is prachtig. Deze cursus natuurfotografie stimuleert

Hebt u behoefte aan vormen in deze vormeloze tijd?

je om op pad te gaan. De cursus kent 4 theoriedelen

Ik stel mij voor de volgende onderwerpen te

(Natuurfotografie basis, Landschappen, Macro en

behandelen:

Vogels) en 1 praktijkochtend. Aan de hand van

1) Schriftelijke en mondelinge communicatie,

inspirerende foto’s word je uitgedaagd je eigen

omgangsvormen zakelijke verkeer,

kwaliteit van fotografie te verhogen. Je krijgt

omgangsvormen mondelinge verkeer,

huiswerkopdrachten waarop je commentaar en

wat ter tafel komt.

individuele tips ontvangt. Voor beginners en

2) Omgangsvormen in het dagelijkse leven,
basisregels ten aanzien van begroeten,

gevorderden. Een spiegelreflexcamera is aan te
bevelen. Maximaal 6 deelnemers per cursus.

voorstellen, tutoyeren, etc., correcte kleding en
houding, wat ter tafel komt.
3) Gastvrijheid in het zakelijke leven, uitnodigen en

DAG

vrijdagavond van 19.30 – 22.00 u

DATA

CURSUS 1 (19-2)

tafelschikking (specifieke rol tafelheer/tafeldame

13 sep / 4 okt / 1 nov, 9 nov (praktijk) /

en omgang met eregast), tafelmanieren,

13 dec 2019

wat ter tafel komt.

CURSUS 2 (20-1)
17 jan / 6 mrt / 3 apr, 11 apr (praktijk) /

DAG

woensdagavond van 20.00 – 21.30 u

DATA

CURSUS 1

15 mei 2020
KOSTEN:

25 sep / 2, 9 okt 2019
CURSUS 2
4, 18, 25 mrt 2020

KOSTEN

€ 70,- per cursus (vier avonden en
een praktijkochtend)

INFORMATIE EN OPGAVE

LEZING

DOCENT

Rob Schoemaker

27 nov 2019 en 1 apr 2020

TELEFOON

06 52554098 (van 18.00 - 21.00 u)

€ 60,- voor 3 avonden à 1,5 uur

E-MAIL

rob1.schoemaker @ planet.nl

of € 25,- voor een lezing à 2 uur

WEBSITE

www.robschoemakernatuurfotografie.nl

INFORMATIE EN OPGAVE
DOCENT

Hennie Beijeman

TELEFOON

033 2858526 (tussen 18.00 – 21.00 u)

E-MAIL

hbeijemanbekenkamp @ kliksafe.nl
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WORKSHOP

WORKSHOP

TEKENEN
EN SCHILDEREN

DE SCHOONHEID
VAN DE IMPERFECTIE

À LA HUNDERTWASSER

In een kleine groep van maximaal 8 personen maak

Hundertwasser is een veelzijdig kunstenaar,

je kennis met de schoonheid van de imperfectie.

milieuactivist, ecoloog en architect. In deze

Er wordt gewerkt met pigmenten, aquarelverf,

workshop laten we ons inspireren door zijn vrolijke,

oliekrijt, gesmolten paraffine en etsnaald op

kleurrijke schilderijen met golvende lijnen, cirkels,

500 gram aquarelpapier.

spiralen en uientorens. Ervaring is niet nodig.
DATA

5 okt 2019 of 15 feb 2020

DATA

14 sep 2019 of 18 jan 2020

TIJD

10.00 – 16.00 u

TIJD

10.00 – 16.00 u

KOSTEN

€ 75,- inclusief materiaal, syllabus,

KOSTEN

€ 75,- inclusief materiaal, syllabus,
soep, koffie, thee en lekkers

INFORMATIE EN OPGAVE

soep, koffie, thee en lekkers

INFORMATIE EN OPGAVE
DOCENT

Ellen van Beeck

DOCENT

Ellen van Beeck

TELEFOON

06 48109181

TELEFOON

06 48109181

E-MAIL

ellenvanbeeck @ hotmail.com

E-MAIL

ellenvanbeeck @ hotmail.com

WORKSHOP

WINTERWORKSHOP

SIERADEN VAN GLAS

GLASFUSING

VOLWASSENEN

VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN

Sieraden maken je outfit compleet! Je kunt ze zelf

Met de feestdagen voor de deur maken we

maken van gekleurd glas door middel van glasfusing.

tijdens de Winterworkshop door middel van

Als het glas gesmolten/afgekoeld is, wordt het

glasfusing 2 kerstboompjes, een wintertafereel

afgewerkt tot mooie sieraden. Ophalen op afspraak.

op houten voetje of gezellig gekleurde hangers

Minimaal 4 deelnemers.

voor in de kerstboom. Ophalen op afspraak.
Minimaal 4 deelnemers.

DAG

Zaterdagochtend van 10.15 – 12.15 u

DATA

2 nov / 14 dec 2019

DAG

zaterdagochtend van 10.15 – 12.15 u

1 feb / 7 mrt 2020

DATA

23, 30 nov 2019

€ 25,- (excl. € 15,- materiaal en

KOSTEN

€ 25,- (excl. € 15,- materiaal en

KOSTEN

stookkosten). Thee, koffie, limonade en

stookkosten). Thee, koffie, limonade en

iets lekkers zijn bij de workshop

iets lekkers zijn bij de workshop

ingebegrepen.

ingebegrepen.

INFORMATIE EN OPGAVE

INFORMATIE EN OPGAVE

DOCENT

Krista Israel

DOCENT

Krista Israel

E-MAIL

krista_israel @ live.nl

E-MAIL

krista_israel @ live.nl

TELEFOON

06 83316261 (bij geen gehoor kunt u

TELEFOON

06 83316261 (bij geen gehoor kunt u

een app/sms sturen)
WEBSITE

glascursus.weebly.com

een app/sms sturen)
WEBSITE

glascursus.weebly.com

WORKSHOP

VROLIJKE
THEELICHTJES
VAN GLAS (VOOR DE
DONKERE DAGEN)
VOLWASSENEN
Met gekleurd glas maken we een set van
2 theelichtjes naar eigen ontwerp. Je leert
glassnijden, breken en compositie maken in glas.
Het glasobject wordt samengesmolten en
gebogen in de glasoven. Ophalen op afspraak.
Minimaal 4 deelnemers.
DAG

zaterdagochtend van 10.30 – 12.30 u

DATA

9, 16 nov 2019

KOSTEN

€ 25,- (excl. € 15,- materiaal en stookkosten). Thee, limonade en iets lekkers
zijn bij de workshop inbegrepen.

DOCENT

Krista Israel

WORKSHOP

GLASFUSING ‘GEKKE
BEESTEN VOOR HET
RAAM’ EN/OF ‘HET
BLOEMENPARADIJS’
VOOR KINDEREN VANAF 7 JAAR
We maken een mooie tekening met bloemen en/of
beesten. Daarna maken we met kleine stukjes

WORKSHOP

ONTWERP JE EIGEN
VAAS IN GLAS
VOLWASSENEN
Tijdens deze workshop maken we naar eigen

gekleurd glas een mozaiek van jouw tekening.
Het glas wordt samengemolten in een speciale oven
op bijna 800 graden! Ophalen op afspraak.
Minimaal 5 deelnemers.
DAG

/ DATA Op aanvraag

DUUR

1,5 uur

KOSTEN

€ 12,50 (excl. € 6,- materiaal en

ontwerp een vaas van gekleurd glas met behulp

stookkosten). Thee, limonade en

van glasfusing. Het glas wordt gesneden,

iets lekkers zijn bij de workshop

samengesmolten en gebogen. Ophalen op afspraak.

ingebegrepen. Is er een jarige bij?

Minimaal 4 deelnemers.

Laat het van te voren even weten.
DOCENT

Krista Israel

DAG

zaterdag van 10.15 – 14.15 u

DATA

18 jan / 11 apr 2020

KOSTEN

€ 50,- (excl. € 35,- materiaal en

DOCENT

Krista Israel

stookkosten). Thee, koffie, limonade en

E-MAIL

krista_israel @ live.nl

iets lekkers zijn bij de workshop

TELEFOON

06 83316261 (bij geen gehoor kunt u

INFORMATIE EN OPGAVE

een app/sms sturen)

inbegrepen. Lunch zelf meebrengen.
DOCENT

Krista Israel

WEBSITE

glascursus.weebly.com

WORKSHOP

EEN KERSTENGEL
IN EEN BOEK
Neem zelf een boek met harde kaft mee
van 12 bij 19 cm.
DATA

donderdag 12 dec 2019
van 9.00 – 12.00 u
vrijdag 13 dec 2019
van 13.00 – 16.30 u

KOSTEN

€ 27,50

WORKSHOP

KERSTBALLEN MAKEN
VAN BOEKPAPIER
DATA

donderdag 19 dec 2019
van 9.00 – 12.00 u
vrijdag 20 dec 2019

KOSTEN

WORKSHOP

VOOR MOEDERDAG

van 13.00 – 16.30 u

We maken een mooie ketting en oorbellen

€ 17,50 plus € 8,50 materiaalkosten

van koffiecupjes.
DATA

donderdag 23 apr 2020
van 9.00 – 12.00 u
vrijdag 24 apr 2020
van 13.00 – 16.30 u

KOSTEN

€ 17,50 plus € 8,50 materiaalkosten

INFORMATIE EN OPGAVE
Deze workshops worden u aangeboden door
Yvonne Luijendijk, papierconsulente van papier en
decorie. De workshops zijn ook te boeken voor
vriendinnen, collega’s, zussen en kinderfeestjes.
Hiervoor kunt u een persoonlijke afspraak maken.
DOCENT

Yvonne Luijendijk

E-MAIL

ygjhermkens @ hotmail.com

TELEFOON

06 20797644

KINDERATELIER
CREATIEVE ONTWIKKELING ONDER DESKUNDIGE LEIDING

Creatief bezig zijn is erg belangrijk voor de

DAG

ontwikkeling van kinderen. Het uitdenken van
een plan om een werkstuk te maken is een heel

woensdagmiddag 13.00 – 15.00 u
en 15.00 – 17.00 u

DATA

iedere woensdagmiddag vanaf

proces. Daarbij komen diverse aspecten kijken, zoals

medio september (m.u.v. de

geduld, motoriek, fantasie en concentratie. Wij, als

schoolvakanties)

geschoolde docenten, begeleiden de kinderen

KOSTEN

6 lessen (half jaar geldig)

tijdens dit proces. Vaak leidt dit tot de prachtigste
eindresultaten die met veel plezier zijn gemaakt.
Echt iets waar een kind trots op kan zijn. In het
beeldhouw- en schilderatelier op de tweede etage

€ 12,00 per losse les en € 60,00 voor

INFORMATIE EN OPGAVE
DOCENTEN

Els van der Burgh, Krista Israel,

van het Cultuurhuis creëren wij een sfeer waarin

Annie Clement, Justine Starrenburg

kinderen van 6 t/m 12 jaar creatief aan het werk

(coördinator)

kunnen. Ze mogen zelf kiezen met welk materiaal ze

TELEFOON

06 48556283

werken. Ze kunnen tekenen, schilderen, drukkunst

E-MAIL

jcjm.herzog @ gmail.com

beoefenen, weven, vilten kleien, mozaïeken, glas

WEBSITE

www.kinderatelierwoudenberg.de

bewerken, beeldhouwen, steen bewerken en nog

FACEBOOK

kinderatelier woudenberg

veel meer. Niet alles kan iedere woensdag, dus het is
handig om onze Facebook-pagina ‘Kinderatelier
Woudenberg’ te volgen. Hier kondigen wij iedere
week iets aan dat speciale aandacht krijgt.
Het kinderatelier is een open atelier, en is per keer te
bezoeken. We merken wel dat die kinderen die met
regelmaat komen, de rust krijgen om op te gaan in
het maken van iets moois. Wij wijzen er ook op dat
het maken van sommige werkstukken meerdere
lesdelen in beslag kan nemen. Wij willen graag dat
werkstukken ook dan worden afgemaakt.

HET CULTUURHUIS
DE HUISKAMER VAN WOUDENBERG
Laat je informeren, verwonderen, inspireren en

MEER

ontmoet elkaar. Wees welkom!

Het Cultuurhuis is ook de plek voor wisselende

HUISKAMERCAFÉ

kunstexposities, filmavonden, kunst- en cultuureducatie, lezingen, hippe handgemaakte producten,

Kom naar het Huiskamercafé voor heerlijke koffie,

bankzaken, cadeaubonnen en toeristische

huisgemaakte taart en lekkere broodjes.

informatie. Je vindt in één gebouw Bibliotheek

Een plek waar je makkelijk binnenloopt, een krant of

Eemland, de informatiebalie, Kunst & Cultuur

tijdschrift leest, een spelletje speelt, flexwerkt en

Woudenberg, Oud Woudenberg, de Rabobank,

activiteiten bezoekt.

Vluchtelingenwerk en Jeugd-punt.

NIEUWE ACTIVITEITEN

VERHUUR

Het komende seizoen zijn er naast de bestaande

Diverse ruimtes, zoals de Huiskamer, de Voorkamer

activiteiten ook veel nieuwe dingen te doen.

en de Vergaderruimte zijn te huur. Eenmalig of vaker,

Zoals iedere vrijdagochtend ‘Goedemorgen in

voor bijvoorbeeld vergaderingen en activiteiten.

de Huiskamer’ of het Historisch kijkcafé, het

Vaste huurders zijn o.a. het Studiecentrum,

Cultuurcafé met aandacht voor kunst en literatuur,

Samen op Zondag (Coalitie Erbij Woudenberg) en het

Alles kidz-workshops, Op de koffie bij… en Voedsel

Repaircafé (Duurzaam Woudenberg).

voor de Geest. Iedere 1e vrijdag van de maand ben
je welkom voor de Vrijdaghap.

MEER INFORMATIE
Bezoek www.cultuurhuiswoudenberg.nl of volg
CultuurhuisWoudenberg op Facebook.

OVER KUNST
EN CULTUUR
WOUDENBERG
Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg heeft als

Heb je vragen over het geven van cursussen,

doel om de kunstzinnige en culturele ontwikkeling

dan kun je contact opnemen met:

van de Woudenbergse bevolking te stimuleren.

Wils van der Steen, voorzitter

De organisatie wordt draaiend gehouden door

E-mail info@kunstencultuurwoudenberg.nl

enthousiaste vrijwilligers die de stichting vorm geven

Telefoon 06-53561263

en de galerie inrichten. Daardoor kunnen we de
kosten van onze cursussen laag houden.

Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg

De lessen worden verzorgd door docenten die als

Dorpsstraat 40a

zelfstandigen aan de stichting verbonden zijn.

3931 HE Woudenberg

Voor aanmeldingen en vragen over de cursussen
kun je contact opnemen met de betreffende docent.

Kijk ook op www.kunstencultuurwoudenberg.nl

Contactgegevens vind je in de brochure.

en like onze facebookpagina.

CURSUSJAAR
2019/2020

