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Introductie
Bij deze de tweede nieuwsbrief van 2013. Behalve een terugblik
op het voorjaar ook een overzicht van ons zomerprogramma.
Voor algemene informatie: kijk op onze website:
www.deopstap.nl
Voor contact via de mail of telefoon: info@deopstap.nl / 0206656215. ’s Maandags is het telefonisch spreekuur van 08.00
tot 12.00 en van 14.00 tot 16.30 en op donderdagochtend van
10.00 tot 12.00. De rest van de week kun je altijd inspreken op
ons antwoordapparaat en een bericht achterlaten.

Exposities Stadsdeelhuis
Vakanties
De zomervakantie start op
maandag 5 augustus tot en
met maandag 26 augustus.
Op dinsdag 27 en woensdag
28 augustus zijn er vrije
werkplaatsen van 10:00
- 14:00 uur. Op maandag
2 september starten De
Opstapcursussen weer.

Galerie De
Opstap
Tentoonstelling KWS:

Dit voorjaar waren er twee tentoonstellingen van De Opstap te
zien in het Stadsdeelkantoor Oost. De eerste tentoonstelling
een overzicht van de Kunstworkshops 2012 mocht een maand
langer blijven hangen en overlapte daarmee de Opstaptentoonstelling in de maand juni. Wie de eerste nog niet gezien
had kon de tentoonstellingen de afgelopen maand beiden
bewonderen.
De openingen werden goed bezocht. De eerste tentoonstelling
werd geopend door wethouder Lieke Thesingh, portefeuille
zorg en welzijn, de tweede door wethouder Jeroen van Spijk,
kunst & cultuur. Wij hopen dat iedereen van beide exposities
genoten heeft.

Workshop Etsen

De Opstap tentoonstelling:

Vrije Werkplaats:

De Opstap cursus:
Boetseren:

In juni en juli was er een druk-project met hoogdruk en
diepdruk, linoleum en etsen. Het etsen werd gegeven door
Guus Glass, grafiekdocent bij MK24. Deze ambachtelijke en
creatieve techniek inspireerde de cursisten tot heel diverse
en mooie resultaten. Het grafiekatelier met vier verschillende
persen, de verse geur van warme drukinkt, het draaien aan
de persen en het magische optilmoment als je je prent van
de plaat losmaakt was voor velen een enorme uitdagende
omgeving. Ook bij de linodrukken waren er verbluffende
resultaten van de zelfportretten van de cursisten. Er werd
gewerkt naar realiteit of impressie. Bij beide technieken ging
de les verder dan alleen zwart-wit afdrukken en werd er ook
gewerkt met aquarel, verschillende kleuren inkt en drukken
op gekleurd papier. Een mooie afsluiting van het jaar om
geïnspireerd de zomer in te gaan.

Zomer 2013
In de maand juli gaat De Opstap gewoon door met de lessen.
Het cursusjaar wordt afgesloten op dinsdag 30 juli met
de traditionele zomerafsluiting. De zomerafsluiting is van
16.30 uur tot 19.00 uur in het koffiehuis, met de tuin als
buitenruimte bij mooi weer.
NB: op donderdag 1 augustus is de laatste les. Daarna
begint de zomervakantie die de maand augustus beslaat.
In de laatste week van de vakantie zijn er op dinsdag 27 en
woensdag 28 augustus vrije werkplaatsen van 10.00 uur tot
14.00 uur.
Het nieuwe cursusjaar begint op maandag 2 september.
Meer foto's
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De Opstap agenda
Dinsdag 30 juli jaarafsluiting.
Donderdag 1 augustus laatste les.
Dinsdag 27 en woensdag 28 augustus vrije werkplaats.
Maandag 2 september eerste dag van nieuwe cursusjaar.
Zie ook deopstap.nl
Wij wensen iedereen een goede zomer!
Het Opstapdocententeam Cora Mulder, Kaj Glasbergen en
Cornelie Bartlema.
Disclaimer nieuwsbrief
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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.

