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Introductie

Bij deze de Opstap nieuwsbrief voor de zomervakantie.
De Opstap biedt intensieve beeldende cursussen voor iedereen 
die van een GGZ instelling gebruik maakt of heeft gemaakt.
 
Voor informatie kijk op onze website: www.deopstap.nl
Wil je een folder bestellen of iemand van het docententeam 
spreken: info@deopstap.nl / 020-6656215. ’s Maandags is het 
telefonisch spreekuur van 08.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 
17.00 en op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00. De rest 
van de week kun je altijd inspreken en een bericht achterlaten.
De Opstap is van 30 juli t/m 20 augustus met vakantie.

⇑

Subsidie toekenning door stadsdeel Oost

In het voorjaar hebben we een aanvraag gedaan bij stadsdeel 
Oost om extra workshops te kunnen geven en meer mensen 
uit het stadsdeel te kunnen bereiken.
 
De subsidieaanvraag is gehonoreerd. Met deze subsidie  
organiseren we 40 workshops van 1 dagdeel waarin technieken 
als etsen en zeefdruk aan bod komen.
 
Ook de theatercursussen die door geldgebrek in 2009 moesten 
stoppen en die door veel cursisten werden gemist worden weer 
nieuw leven ingeblazen. Het eerste blok workshops is op 25 
juni gestart en duurt tot en met 27 juli.
 
Op donderdag 23 augustus begint de tweede serie workshops. 
Voor meer info: zie bij Afsluiting en Zomerrooster.
De workshops zijn bedoeld voor mensen met een krappe 
beurs en bij voorkeur bewoner van stadsdeel Groot-Oost. Voor 
deelname is geen CIZ indicatie nodig. De eigen bijdrage is 4 
euro per workshop. Dit is inclusief het materiaal en koffie en 
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Galerie De Opstap

 
Workshop etsen

 

 

 

 

 

 
 

thee.
 
De foto’s van de etsworkshop staan in de eerste kolom onder 
Galerie De Opstap.
 
Kijk voor info op www.deopstap.nl  of bel voor een folder : 020 
665 62 15
 

⇑
 

Moneyfestatie MK24 en De Opstap

In het weekend van 21 en 22 april vond de MK24 
Moneyfestatie plaats. Doel was om extra geld binnen te 
halen om de minder draagkrachtige cursisten van betaalbare 
cursussen te blijven voorzien.
 
De Opstap toonde haar solidariteit door bezoekers in de 
gelegenheid te stellen zich te laten fotograferen voor het 
kleurrijke decor van prachtige Ensor maskers die in de 
Opstaplessen waren gemaakt. De opbrengst van de afdrukken 
werd gedoneerd aan MK24.
 
Ook het Opstapteam liet zich vereeuwigen.
 

 
Voor meer informatie over de Moneyfestatie zie : www.mk24.nl
 

⇑
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Workshop Zeefdrukken
 

 

 

 

 
Meer foto's
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Jaarverslag 2011

 
Een paar zaken uit dit bewogen Opstapjaar:
 
Per 1 januari trad een vrijwel geheel vernieuwd bestuur aan.
 
De samenwerking tussen de Opstap en de SNWA werd dit jaar 
beëindigd. Daarvoor kwam HVO Querido in de plaats.
 
In november werd het 30 jarige bestaan gevierd met o.a. een 
grote cursisten expositie en de uitgave van het kookboek van 
De Opstap.
 
Doordat de financiering nu grotendeels via CIZ indicaties 
gaat en cursisten vaker een indicatie krijgen voor meerdere 
dagdelen is de oude structuur van 1 jaar cursus en daarna nog 
1 jaar vrije werkplaats in 2011 losgelaten. Een cursist betaalt 
per week 4 euro eigen bijdrage ongeacht de hoeveelheid 
bezochte dagdelen. De vrije werkplaats heeft nu meer de 
functie van het verdiepen in een opdracht of het afmaken van 
een werkstuk.
 
De Opstap breidde de samenwerking met meer GGZ 
instellingen uit. De aanmeldingen kwamen van o.a. GGZ 
Ingeest, Arkin, Mentrum, AMC de Meren, Roads, HVO Querido, 
Jellinek Activering, Cordaan, Alle Kleur, Timon en het Antoni 
van Leeuwenhoek ziekenhuis en een aantal vrij gevestigde 
psychiaters.
 
Ondanks de krappe financiën konden jaarlijkse extra ’s zoals 
de grafieklessen van Guus Glass en een museumbezoek aan de 
Hermitage gerealiseerd worden.
 
In tegenstelling tot 2010 kon de Opstap met een positief saldo 
2011 afsluiten.
 
Geïnteresseerd in het hele jaarverslag? Het jaarverslag 
kan gedownload worden via de website van de Opstap: 
www.deopstap.nl
 

⇑
 

Kennismaken met zeefdruktechniek

In vier lessen kennismaken met de zeefdruktechniek.
 
Zeefdrukken is een grafische techniek waarin je heel precies 
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Kaj Glasbergen
 
Foto's:
etsen en zeefdrukken: 
Kaj Glasbergen
docententeam: Marc
 
Opmaak en lay-out: 
André
 
Voor contact kun je mailen 
naar: info@deopstap.nl
 
Postadres van De Opstap:
 
St. De Opstap
Mauritskade 24
1091 CG Amsterdam
Telefoon: 020-665 62 15
Website: www.deopstap.nl
 

kunt werken, maar ook schilder- en tekenachtig. Het is een 
ideale manier om te spelen met kleur, vorm en inhoud en 
waarin je tekenen, schilderen en collageachtig werken kunt 
combineren. Je kunt de zelfde afbeelding in serie afdrukken 
(denk aan de zeefdrukken van Andy Warhol, die hij van Marilyn 
Monroe, Jackie Kennedy, Mao maakte) maar ook in monoprint 
(een eenmalige prent). Warhol heeft ook monoprints gedrukt in 
combinatie met collage en lijntekening.
 
Hoe gaat het in zijn werk? Je rakelt inkt door een stuk gaas 
dat is opgespannen op een aluminium frame. Door delen 
van het gaas af te dekken ontstaat de afbeelding. Zo zijn er 
verschillende mogelijkheden om met zeefdruk te werken: 
direkt schilderen op de zeef, spelen met papieren sjablonen, 
mengen van overlappende transparante en dekkende 
kleurvlakken,
combinaties van lijn en vlak en andersom van vlak met 
lijn, werken met foto's , het fotochemisch belichten en het 
combineren van al deze technieken.
 
De foto’s van een zeefdruk-workshop staan in de eerste kolom 
onder Galerie De Opstap.
 

⇑

 

Afsluiting Cursusjaar en Zomerrooster

De Opstap sluit het cursusjaar feestelijk af op donderdag 26 
juli.
Vanaf 17.00 tot 20.00 uur ben je welkom voor een hapje en 
een drankje voordat we op vakantie gaan. Daarna is de Opstap 
gesloten t/m 20 augustus.
 
Op dinsdag 21 augustus starten we met de vrije werkplaatsen.
 
Die zijn op:
 
Dinsdag 21-8 en 28-8
Woensdag 22-8 en 29-8
 
Tijd werkplaatsen: 10.00 – 14.00
 
Op 23 augustus starten we de tweede serie workshops.
 
Olieverfschilderen:  23 en 30 augustus van 9.30 tot 12.30.
 
Keramiek: 6 / 13 / 20 en 27 september van 9.30 tot 12.30.
 
Textiel: 7 / 14 / 21 en 28 september van 9.30 tot 12.30.
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De vrije werkplaatsen zijn voor alle cursisten toegankelijk.
Maandag 3 september starten we weer met het gewone rooster 
en met de tweede serie workshops. Op het programma staan 
o.a. keramiek en olieverf workshops.
De informatie vind je op de Opstapsite.
 
Op zaterdag 7 juli vond de opening plaats van een expositie 
van kunstenaarsvereniging St. Lucas. Opstap docent Cora 
Mulder en vrije werkplaats begeleider Peter de Boer waren 
twee van de exposanten. Je kunt de expositie nog bezichtigen 
van 7 juli t/m 12 augustus. De expositie is in de Nieuwe 
Galerie, Passeerdersgracht 23 Amsterdam. Openingstijden: 
Vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00
 

 
Ten slotte willen we iedereen een hele fijne en zonnige zomer 
toewensen en een prettige vakantie!!!
 
Het Opstapdocententeam Cora Mulder, Kaj Glasbergen en 
Cornelie Bartlema.
 
 

⇑
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Disclaimer nieuwsbrief
 
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze 
nieuwsbrief kan Stichting De Opstap geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van 
eventuele fouten, vergissingen of de mogelijkheid dat bepaalde 
informatie na verloop van tijd verouderd dan wel niet meer juist is. 
Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van 
de door Stichting De Opstap aangeboden content die afkomstig is van 
derden.
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen stuur dan een e-mail naar: 
uitschrijven@deopstap.nl met vermelding van uw e-mailadres.
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