NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021
Even terugkijkend…Open Avond op 3 september
Op 3 september sloot Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg aan bij de gezellige Open
Avond van het Cultuurhuis. Allerlei activiteiten zijn daar weer gestart. In het voor koffie en
thee geopende Huiskamercafé speelde pianist Matthijs Stauttener achtergrondmuziek.
Bezoekers moesten zich van tevoren aanmelden en 1,5m afstand van elkaar houden.
Zowel op de begane grond als in de ateliers op de 2e etage gaven docenten informatie
over hun cursussen. Het cursusaanbod is via flyers verspreid maar is ook terug te vinden
op de website van Kunst en Cultuur Woudenberg. Na de Open Avond werd er nog een
Open Week gehouden. Belangstellenden konden na overleg met de docenten vrijblijvend
en gratis lessen bezoeken.

Kinderatelier
Vanaf 1 september is het kinderbeeldhouwatelier onder leiding van Justine
Starrenburg weer gestart. In het kinderatelier kunnen jonge knutselaars zich heerlijk

uitleven met creatieve activiteiten.
Op 8 september startte ook de cursus 'De jonge kunstenaar' met Ellen van Beeck
weer. Deze cursus is voor kinderen van 6,7 en 8 jaar van 15.00 tot 16.15 uur. Er wordt
geschilderd met waterverf en een schilderij gemaakt á la de kunstenaar
Hundertwasser. Ook leren de kinderen een druktechniek. Een nieuwe docente bij het
kinderatelier is Florence van der Burg die mandalatekenen geeft.
Het Kinderatelier van Kunst en Cultuur Woudenberg heeft een bijdrage geleverd aan
Zomerfeest Next dat in de laatste week van de zomervakantie georganiseerd wordt
door de Hervormde Gemeente van de Dorpskerk. Daar was veel belangstelling voor.
Onder deskundige leiding van de docenten konden kinderen leuke werkstukjes
maken. Bij Annie Clement waren dat hangertjes van speksteen. De docenten hopen
dat veel kinderen na deze creatieve kennismaking ook de weg naar het kinderatelier
op woensdagmiddag weten te vinden.

Expositie "Veelzijdigheid" van José van Zuijlen en haar cursisten
In onze galerie De Kunstberg is tot 5 november de expositie 'Inspiratie, uitdaging en
groei van Jose van Zuylen en haar buitengewone cursisten' te zien. De expositie van
José staat in het teken van haar afscheid als veelzijdig docente. Ook de veelzijdigheid
van haar cursisten komt aan bod. Bij de expositie hoort een prijsvraag. De
werkstukken van de cursisten laten portretten van bekende Nederlanders en
Woudenbergers zien. Bezoekers kunnen raden wie er te zien zijn. Als prijs biedt José
gratis lessen aan. José sprak bij de opening haar cursisten toe:" Ik zag jullie groeien
tijdens de lessen. Jullie streven mij voorbij."
José was jarenlang actief als kunstenaar, was docente bij KCW en is erelid van de
Kunstberg, het platform voor Woudenbergse kunstenaars, vanwege haar grote rol bij
kunst en cultuur in Woudenberg. Samen met anderen maakte ze de droom van het
eerste bestuur waar: een bloeiend kunst en cultuurleven in Woudenberg. Ria Veldhuis,
die de expositie opende bedankte haar met: "Je hebt een steen verlegd. Ons dorp is

door jou creatiever dan voorheen."

Gedicht
Het volgende gedicht van Rainer Maria Rilke las José haar cursisten voor tijdens de
expositieopening.
'Daar is geen meten van tijd
daar is geen jaar
en tien jaren zijn niets
Kunstenaar betekent:
niet rekenen en niet tellen
rijpen als een boom die zijn sappen niet opstuwt en die
rustig in de voorjaarsstormen staat
alsof de eeuwigheid voor hen ligt
doe komt toch
maar die komt alleen voor de
geduldigen, die leven
zo zorgeloos stil en weids
geduld is alles.'

Landelijke stiltedag zondag 31 oktober
Willem de Groote, mindfulnesstrainer organiseert een workshop stilte in de
Zeisterbossen. Klik hier voor meer informatie.

Kaas maken zondag 31 oktober
Spannend…Kaas maken. Je eigen wrongel van kaas! Dat kan 31 oktober in Maarn.
Klik hier voor meer informatie.

Lezing over Glaskunst
Op donderdag 18 november in ons Cultuurcafé: Glaskunst vanaf de jaren 60 in
Nederland en België. Piet Augustijs vertelt hoe het “vrije glas” is ontstaan, wat eraan
voorafging en wat de toekomst ons gaat brengen.
Aanvang: 20:15uur
Toegang: €6,00
Klik hier voor meer informatie.

Expositie Buitenschilderweek 2021
De deelnemende kunstenaars organiseren een expositie op zaterdag 30 oktober,
15.00 uur in de Moespot, Jan van Arkelweg 6 te Achterveld. Titel:

‘Buitenschilderweek Leusden-Woudenberg 2021’
Het belooft een gevarieerde expositie te worden, waarbij de kunstenaars aanwezig
zijn.
“Als je niet bij de opening aanwezig kunt zijn even goede vrienden…Dan kom je
gewoon op een ander tijdstip.”, aldus Martin Vermeul. Je kunt hem bellen voor meer
informatie 0642028030.
Klik hier voor meer informatie.

Korte cursus glaskunst: fusingtechniek
Fusing: het smelen van glas tot een geheel. In zes lessen leert u de beginselen.
Start donderdag 4 november.
Klik hier voor meer informatie.

Workshop stembevrijding
Durf jouw uniek stem te laten horen! Samen spelen met klankimprovisaties is
helend. Jouw stem ontplooien in vele kleuren.
Klik hier voor meer informatie.

Mindful wandelen en genieten van de natuur
Mindful in stilte wandelen om de natuur bewust te ervaren…Ruimte ervaren en
genieten van wat er is. Daarna ervaringen uitwisselen.
Klink hier voor meer informatie.
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