Kunst in
uitvoering
13 april t/m 28 mei 2022

Open ateliers in het centrum

Dorpsstraat 19
Bennekom
wo. en do.
13 - 17 uur
vr. en za.
10 - 17 uur

13 - 16 april - Papier
Lia Stouten, José van Loon,
Maya Siepel

20 - 23 april - Textiel
Josien Eulderink, Coby Huibers,
Trudi Windau, Marjan van Holthe
27 april - 30 april - Mixed Media
Monique Grolle, Alma de Vries,
Clementine Sluijsmans, Coenraad de Jong
4 - 7 mei - Keramiek
Wim den Hertog, Rietje van Tuijl		
11 - 14 mei - Tekenen/schilderen
Sonja Kemp, Pieter Vermeulen,
Mirjam Oskam, Juliette Calis
18 - 21 mei - Popart
Arjan van den Heuvel
25 - 28 mei - Beeldhouwen
Cees van Beukering, Nicole Bischoff,
Marcel Kop

Kunst in Uitvoering
Inloopactiviteiten
13-14 april 13-17 uur
Papier: Maak jouw bijdrage aan een kunstslinger.
15-16 april 10-17 uur
Papier: Maak jouw bijdrage aan een kunstslinger.
20-23 april 13-17 uur	Stof beschilderen, voor volwassenen.
Punchen & naaldvilten, voor volwassenen & jeugd vanaf 12 jr.
21-23 april 13-17 uur
Etsen in fluweel, voor volwassenen & kinderen vanaf 12 jr.
22 april
13-17 uur
Stof beschilderen met transferverf, voor volw. & jeugd vanaf 6 jr.
Stof verrijken met vezels, garens, stofjes, voor volwassenen.
23 april
10-13 uur
Stof beschilderen met transferverf, voor volw. & jeugd vanaf 6 jr.
Stof verrijken met vezels, garens, stofjes, voor volwassenen.
27-28 april 13-17 uur 	Maak je bijdrage aan kunstproject ’Wat betekent Bennekom voor jou?’
29-30 april 10-17 uur	Maak je bijdrage aan kunstproject ’Wat betekent Bennekom voor jou?’
25-26 mei 13-17 uur
Hakken in één centraal massief stuk hout. Prijsvraag Beeldhouwen.
27-28 mei 10-17 uur
Hakken in één centraal massief stuk hout. Prijsvraag Beeldhouwen.

Demonstraties
13 april-28 mei
Kunstenaars laten zien hoe zij hun werk maken
13-14 april 13-17 uur	Papierscheppen, gebruik papierpulp, bedrukken papier
en kleur uit verfplanten
15-16 april 10-17 uur	Papierscheppen, gebruik papierpulp, bedrukken papier
en kleur uit verfplanten
23 april
13-17 uur
Weven
4 mei
14-16 uur
Keramiek ‘Saggar techniek’
4 mei
15-17 uur
Boetseren
5 mei
14-17 uur
Draaien op een pottenbakkersschijf
6 mei
11-13 uur
Werken met porselein
6 mei
14-16 uur
Uitleg over Raku stoken (keramiek)
7 mei
10-12 uur
Portret boetseren
7 mei
10-17 uur
Demonstratie handvormen
11-12 mei 13-17 uur
Portret tekenen
13 mei
10-17 uur
Portret tekenen

Workshops
Vóóraf aanmelden via www.dekijkdoosbennekom.nl/jubileum. Kosten 25 euro.
22 april
10-13 uur
Schorten pimpen, voor volwassenen.
7 mei
10-13 uur
Bouwwerken van keramiek, voor volwassenen.
14 mei
11-16 uur 	Schetsen en etsen van kleine dingen der natuur,
voor ouder/begeleider mét kind vanaf 8 jr. (pauze 12.30 - 13.30 uur)
28 mei
12-16 uur	Werken in zachte steen aan eigen beeldje,
voor volw. & jeugd vanaf 14 jr.

			
			

Voor alle activiteiten, workshops en aanmelden:
www.dekijkdoosbennekom.nl/jubileum

