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Introductie

Bij deze de Opstap nieuwsbrief voor het najaar. We hopen dat 
iedereen een goede zomer heeft gehad. De Opstap is op 20 
augustus weer begonnen.
 
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.

⇑

Afscheid André en Welkom Willemijn

De zorgvuldige lezer –en wie is dat nou niet van onze 
nieuwsbrief! -zal het niet ontgaan zijn dat er deze maand in 
het Colofon bij de opmaak een andere naam staat.
 
André heeft vanaf het begin de opmaak van de Opstap 
nieuwsbrief en de website gedaan. Hij deed dit met veel 
professionaliteit , creativiteit en energie. Zijn andere werk 
vroeg steeds meer tijd. Daarom heeft hij besloten te stoppen 
met zijn werkzaamheden bij de Opstap. André we wensen je 
veel geluk in je nieuwe werkkring ( de bofferds! ) maar zullen 
je missen!
 
Gelukkig hebben we een goeie opvolger in de persoon van 
Willemijn gevonden. Ze heeft eerder als vrijwilliger gewerkt bij 
de Opstap , we weten dat het prima samenwerken met haar 
is. Willemijn van harte welkom! Veel geluk en plezier met het 
digitale vormgeving van alle Opstap publiciteit!
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Workshop Keramiek
 

 

 
 
 
Workshop Textiel
 

 

Workshops ism stadsdeel Oost

In het voorjaar zijn we gestart met een aantal workshops. Deze 
workshops zijn bedoeld voor iedereen met een krappe beurs 
met name uit Stadsdeel Oost.
 
In een aantal workshops werden verschillende grafische 
technieken  als etsen en zeefdruk behandeld. Ook vonden er 
een aantal theaterworkshops plaats. In september werden er 
workshops olieverf, textiel en keramiek gegeven.
  
In de Olieverfworkshops leerden de  cursisten hoe een schilderij 
wordt opgebouwd. Vanuit een gekleurde ondergrond werd met 
schrale verf de eerste compositieschets gemaakt.
In de tweede les kon men het schilderij uitwerken met vette 
en dikkere verf. De cursisten leerden hoe belangrijk het is om 
de lagen met elkaar te verbinden door een onderste laag niet 
helemaal weg te schilderen.
  
In de workshops Textiel stond  het experiment centraal. 
De cursisten leefden hun creativiteit uit door met hele 
verschillende materialen  een zwart wit compostie te maken.
Zo werden o.a. stof, vilt, tule, ijzerdraad, fietsband, 
wattenstaafjes en rubber gebruikt.
In de daarop volgende lessen werd er geknoopt en in de laatste 
les werd er gebreid met behulp van bezemstelen.
  
In de workshops Keramiek werden verschillende technieken 
behandeld.
In de eerste les werd de duimpot techniek uitgelegd:  vanuit 
een massieve bol klei wordt een holle vorm gekneed. De 
opdracht was om een eigen thee - of koffiekop te ontwerpen.
Dit ontwerp werd beschilderd met kleurige kleislib.
De tweede les werden het glazuren behandeld en de gebakken 
kopjes met transparant glazuur bewerkt. Daarna leerde de 
cursisten de fijne kneepjes van de roltechniek: door rolletjes 
klei op elkaar
te stapelen kan je prachtige vormen bouwen. Het onderwerp 
was een  vrolijke toren die op het laatst met diverse kleuren 
glazuur werd beschilderd.
 
 
Op het moment zijn de oktober workshops gestart : Introductie  
Photoshop ; Beeldhouwen in Hout  voor beginners en de Vrije 
werkplaats.
Bij de workshops Hout en Photoshop kan er niet meer 
ingeschreven worden; bij de vrije werkplaatsen kan je 
binnenlopen en zelf kiezen
met welk materiaal en techniek je aan de slag gaat. Zo krijg je 
een idee van de mogelijkheden bij de Opstap.
Een docent is aanwezig om je met raad en daad bij te staan.
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De vrije werkplaatsen zijn in oktober nog op dinsdag 16 en 30 
oktober en daarna op 6, 13,20 en 27 november van 9.30 tot 
12.00.
Per workshop betaal je 4 euro per dagdeel en dat is inclusief 
materiaal, koffie en thee.
 
  
 
November workshops
 
In november worden de volgende workshops geven:
Vrije Werkplaats: dinsdagochtend 6, 13, 20 en 27 november 
van 09.30 tot 12.30 uur
Etsen in zink: woensdagmiddag 7, 14 21, 28 november van 
13.30 tot 16.30 uur
Modeltekenen: donderdagochtend 8 en 15 november van 09.30 
tot 12.30 uur
Portrettekenen: donderdagochtend 22 en 29 november van 
09.30 tot 12.30 uur
 
In december komen keramiek en theater weer aan bod. De 
vrije werkplaats loopt door. Meer informatie volgt.
 
Zie voor meer informatie de Opstapwebsite of bel of mail
voor een flyer : 020 – 6656215 / info@deopstap.nl
De workshops zijn mede mogelijk gemaakt door het stadsdeel 
Oost.
 
 
Overige activiteiten
 
In het weekend van 13 en 14 oktober wordt de  Plantage 
Doksalon gehouden. www.doksalon.nl
Je kan binnenlopen voor de expositie, diverse optredens en 
een hapje en drankje.
Opstapdocent Cora Mulder is een van de exposanten. 
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Colofon
De nieuwsbrief van De 
Opstap verschijnt 4 keer per 
jaar.
 
Redactie: 
Cornelie Bartlema
 
Tekst: 
Cornelie Bartlema
 
Foto's:
Zohra, Carla, Willemijn,
Cornelie en Kaj
 
Opmaak en lay-out: 
Willemijn en Cornelie
 
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
 

     
 
 
De Opstap agenda
 
Op donderdag 22 november staat de Opstap op de 
Participatiemarkt in de Meervaart.
Adres: Meer en Vaart 300 (tram 1 en 17).
 
Het Opstapdocententeam Cora Mulder, Kaj Glasbergen en 
Cornelie Bartlema.
 
 

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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