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Beste kunstliefhebber,
De zomer komt er weer aan en dus is hier weer een nieuwsbrief van Atelier VONC
waarin we even terugblikken op het afgelopen seizoen en laatste ontwikkelingen en
waarin een aantal bekende én nieuwe, leuke (zomer)workshops en activiteiten voorbij
komen.

Ga direct naar:
Nieuwe loot aan de creatieve VONC-boom
Kunstlint Nederweert 2019
Beeldhouwen, schilderen, tekenen én keramiek bij Atelier VONC
(Zomer)workshops bij Atelier VONC
Workshops landschapschilderen door James Tatum
Nieuwe loot aan de creatieve VONC-boom
Sinds twee jaar volg ik met veel plezier de opleiding keramiek bij de
kunstacademie in Maasmechelen. Ik ben hier zo enthousiast over dat ik inmiddels
een elektrische keramiek-oven én een draaischijf heb aangeschaft. Zodra ik even tijd
heb ben ik in mijn atelier aan het ”kleien” en ben ik naast het werk op de academie
ook met eigen werk bezig. Graag laat ik een paar voorbeelden van mijn creaties tot
nog toe hier zien.

Links: Kubus 15x15x15cm van roodbakkende klei.
Rechts: Fantasie theepotje van roodbakkende klei (nog niet
gebakken). Beide zijn academie opdrachten.
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Boven: Mijmerdoos van zwarte klei gedecoreerd met rode glazuur en mijmerdoos van zwarte klei
gedecoreerd met twee lagen glazuur (opdracht).
Onder: Schalen van zwarte klei gedecoreerd met kleislib en glanzend transparant glazuur.
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Kunstlint Nederweert 2019

In 2019 wordt er wederom een Kunstlint georganiseerd in Nederweert, en wel van 16
juni tot en met 6 juli.
Erik Philippus (mijn lief) en ikzelf doen hieraan
mee. Ik zal mijn keramische werk tentoonstellen
bij Foto Ton (Brugstraat 29) en Fysiotherapie
Janssen (Staat 40C).
Erik zal zijn pasteltekeningen tentoonstellen bij
de Gunnerij (Lambertushof).
Daarnaast zal er werk van ons te zien zijn bij de
Pop Up Galerie tijdens de overzichtstentoonstelling (Lambertushof - voormalige pand Jan
Linders).
Meer informatie over het Kunstlint is te vinden
op de website.

Een overzichtskaart van de expositielocaties, en
een detailkaart van het kunstlint met daarop alle
etalages waar kunstenaars hun werk laten zien
kan je hier downloaden.

Rechts: Pasteltekening van Oscar en Lumi - Erik Philippus

Beeldhouwen, schilderen, tekenen én keramiek bij Atelier VONC
Het seizoen 2018-2019 loopt bijna ten einde. Er is door ruim twintig vaste cursisten
met veel plezier gewerkt aan een grote verscheidenheid van projecten. Op 4 mei
hebben een aantal van ons een museumuitstapje gedaan naar het keramiekmuseum
de Tiendschuur (Tegelen) en het Limburgs Museum (Venlo) waar we de tentoonstelling
”50 Jaar Thielen” hebben bezocht.
Het was een erg geslaagde dag! Hier volgt een kleine impressie van enkele werken
van cursisten en workshops van het afgelopen jaar en ons dagje uit:
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Els van Houten
Sjoerd - potloodtekening

Carla Timmermans
Abstract naar Richard Diebenkorn.

Wilhelmien Knapen -”Van binnen naar buiten” - Blauwe albast

Workshop - Keramische schalen maken

Sacha Willems
Vrije vorm - speksteen

Joke Heijnen - vrije vorm Witte albast

Helga de Jong - Keramische
schaal
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Ane-Katribne von Bülow - Tiendschuur Tegelen

Evert Thielen - Limburgs Museum Venlo

Lijkt het je leuk om in de periode september - mei te gaan tekenen en/of
schilderen in een kleine groep en met goede begeleiding? Of wil je deelnemen aan
een vaste beeldhouwgroep op de woensdagmiddag (het hele jaar door)? Neem dan
eens een kijkje op de website van VONC of bel voor meer
informatie.
(Zomer)workshops bij Atelier VONC
Natuurlijk is het ook mogelijk om met vrienden, familie of
collega’s een beeldhouw-, schilder- of keramiekworkshop
te volgen. Of bijvoorbeeld een workshop ”glazen etageres”
maken. In overleg wordt bekeken wat de wensen en
mogelijkheden zijn. Het is geen probleem om vooraf even te
komen kijken naar de locatie, en je voor te stellen hoe het zou
zijn om een tijdje door te brengen bij Atelier VONC op de
prachtige Liskeshoeve. Maak een wandeling door de
insectenvriendelijke ecologische tuin, wordt helemaal zen als je
de ”soundscape” loopt die Erik heeft gemaakt, en geniet van
zelfgebakken cakes en andere lekkernijen…..
Nieuwsbrief VONC mei 2019

!5

!

Workshop landschap schilderen met James Tatum juli 2019
Ik ben zeer verheugd dat James Tatum weer twee inspirerende workshops
landschapschilderen komt geven bij Atelier VONC deze zomer. Het weekend van 6-7
juli stond als eerste open voor inschrijving. Hier is nog zeer beperkt plaats. Maar voor
het weekend van 13-14 juli zijn er nog voldoende mogelijkheden om mee te doen.
De workshop is geschikt voor zowel beginners als gevorderden en voor zowel
tekenaars / aquarellisten als schilders.
James ontwikkelt zijn workshops voortdurend en legt dan ook elk jaar een ander
accent. Met zijn levendige en leerzame demonstraties inspireert hij de deelnemers
om met spontaniteit én kennis van zaken een landschap weer te geven. Als het weer
het toelaat gaan we op locatie schetsen en informatie verzamelen om later uit te
werken in het atelier.
Op James’ website krijg je een indruk van zijn werk en schilderfilosofie en je kunt
twee van zijn e-catalogi downloaden door op onderstaande links te klikken:
Het fraaie ebook Quiet Days in Unquiet Landscapes
geeft een goede indruk van het recente werk van James.
J A M E S TAT U M Q U I E T D AY S
IN UNQUIET LANDSCAPES
whitespaceart.com

J A M E S TAT U M
RESONANCES:
RE-WONDERING
THE LANDSCAPE

Klik hier voor James’ catalogus van zijn solo expositie ”Resonances - Rewondering The Landscape”

De brochure van de workshop landschapschilderen door James Tatum
bij VONC is hier te downloaden.
Direct inschrijven voor de workshops van 6-7 juli en 13-14 juli kan hier

James Tatum - schetsboek tekening Dartmoor
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Daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze nieuwsbrief. Ik wens iedereen een
heel fijne zomer en graag tot ziens op de Liskeshoeve of elders!

Marianne Rijvers
Atelier VONC is wederverkoper van de Beeldhouwwinkel. Je kunt bij VONC ook
een cadeaucheque kopen voor een schilder- of beeldhouwles of een workshop. Bel
me gerust (06-50282189) voor meer informatie.

Volg Galerie | Atelier VONC op facebook.
Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, meld je dan af via marianne@vonc.nu .
Stuur deze nieuwsbrief van Atelier | Galerie VONC gerust door naar andere belangstellenden !
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