Beste
Kunstenaars/Kunstcollectiefdeelnemers,
Aan het werk zijn we zeker, op ons eigen
eiland/atelier vinden we uit, maken en
broeden we op plannen en projecten en
dan……
dan is het tijd om naar buiten te treden, van
het eiland af te komen.
Welkom allemaal op 13 februari op de inspiratiebijeenkomst in ons Kunstcafé in
Zevenaar bij het prachtige Centrum 4 punt 0, Sleeg 1. Vanaf 13.30 uur is er inloop en
ben je welkom en we willen graag om 14.00 uur starten met het programma. Eindtijd
17.30 uur.
In een Kunstcafé zoek je met een drankje contact, ontmoet je elkaar.
Je gaat in gesprek en als je een eigen werk meeneemt kan het gesprek ook direct over kunst
gaan. “Hoe maak je dat werk? Waar komt jouw inspiratie en idee vandaan?”
Het spreekt het meest tot de verbeelding als je een klein kunstwerk van jezelf meeneemt.
We zijn visueel ingestelde mensen. Super om de passie direct van de maker te horen.
Maak je alleen heel groot werk dan kan een foto evt. ook voldoen.
Op het programma staat verder:
– een presentatie/workshop door Sabrine Swanenberg over het gebruik van Instagram –
Zie bijlage. NB. Wil je hieraan actief mee kunnen doen dan moet je vooraf wel een account
aanmaken op Instagram.
-een presentatie/workshop van Connie Diepstraten samen met Noud Bles.
Connie is kunstenaar van de maand januari. Zie website www.kunstcollectiefgeldersepoort.
-Christiaan Fröhlich speelt voor ons op zijn gitaar.
Super om er deze middag bij te zijn en mooie verbindingen met elkaar aan te gaan.
Meldt je voor 7 februari aan op info@kunstcollectiefgeldersepoort.nl .
Aanmelden is noodzakelijk!
Kleurrijke groeten en tot 13 februari.
Conny, Marjolijn en Rita.
Dit is de link van de locatie:
Centrum4punt0
Sleeg 1, 6905 BH Zevenaar
https://goo.gl/maps/fqtmFrqTzecBT1gGA
Programma Kunstcafé OOST – 13 februari 2022.
13.30 uur – Inloop met koffie/thee.
14.00 uur – Welkom door Conny Koster – Coördinator OOST.
14.15 uur – Kennismaken met elkaar a.d.h.v. eigen werk/foto/visitekaartje.

14.45 uur – Connie en Noud doen verslag over hun
samenwerking en kruisbestuiving en het tot stand
komen van VALNACHT.
Noud leest o.a. gedicht Ode aan het landschap en
Valnacht en Connie geeft demonstratie Cyanotype met
mogelijkheid om er zelf eentje te maken.
PAUZE met koffie/thee en iets lekkers. Muziek van
Christiaan Frölich in het Kunstcafé.
15.45 uur – Workshop Instagram (interactief) van
Sabrine Swanenberg. *
16.15 uur – Muziek van Christiaan Frölich in het
Kunstcafé.
17.20 uur – Einde Kunstcafé OOST met
vooruitblik Marjolijn Rigtering – Voorzitter
Kunstcollectief.
*Niet iedereen is geïnteresseerd in de workshop Instagram en kan dan verder netwerken of
misschien ondersteunen bij afwerken/wassen van de blauwdrukjes?

