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Atelier’78, doe mee en ontdek jouw talent!
Vereniging voor Beeldende kunst in Goirle.
Bij Atelier’78 zeggen we al jaren : doe mee en ontdek je talent!
Maar in het afgelopen cursusjaar viel er weinig mee te doen, helaas, want de
cursussen moesten al na een aantal weken stoppen: door de coronamaatregelen
was het Cultureel Centrum Jan van Besouw gesloten.
Iedereen mist de wekelijkse bijeenkomsten en niemand kon voorzien dat het zo lang
zou duren. We gaan er van uit dat we in september weer veilig kunnen beginnen met
een nieuw cursusjaar en met alle creatieve mogelijkheden.
Want die zijn er genoeg bij Atelier’78: bij ons kun je op je eigen niveau werken, met
of zonder docent, je kunt kiezen voor tekenen, schilderen, beeldhouwen, keramiek
maken of weven. Iedereen kan er terecht voor een jaarcursus, voor een korte
kennismaking of voor een workshop.
Als je nog niet goed weet wat je wil gaan doen is het advies om je eerst in te
schrijven voor een kennismakingscursus van vier keer. Die worden 2x per jaar
gegeven, rond de herfstvakantie en in het voorjaar.
Heb je al wel ervaring of weet je waarmee je verder wilt? Dan is het werken binnen
een groep met medecursisten heel inspirerend. Ook kan een docent je ondersteunen
bij je technische en creatieve ontwikkeling.
Atelier’78 beschikt over goed ingerichte eigen ruimtes in het CC Jan van Besouw in
Goirle en er worden op verschillende dagen en dagdelen cursussen aangeboden.
We houden het cursusgeld zo laag mogelijk om zoveel mogelijk mensen de
gelegenheid te geven om mee te doen.
Je bent van harte welkom bij Atelier’78 om creatief
bezig te zijn en om jouw talenten te ontwikkelen.

Namens het Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Paul Kollau
Anny Kuijk
Ivonne Vervoort
Ann van de Sande
Joke van Ooijen
Hanny Eerden
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Docent

mo

mi

av

Aantal
lessen

Prijs

Maandag

x

29/15** €257,50
€167,50
*

Beeldhouwen

Frank van der Loo

Schilderen

Zonder

Tekenen/schilderen

Martijn de Boer

€332,50

Zonder

x
x

29

Weven

*

€167,50

Beeldhouwen

Harm Timmermans

x

29

€332,50

Tekenen/schilderen

Els Crawfurd

29

€332,50

Tekenen/schilderen

Toon van Gisbergen

29

€332,50

29

€332,50

29

€332,50

29

€332,50

29

€332,50

*

€167,50

*
*

€167,50

x

Dinsdag

x
x

Woensdag
Beeldhouwen

Harm Timmermans

Beeldhouwen

Harm Timmermans

Tekenen/ schilderen

Leonie van Lare

Tekenen/ schilderen

Dorothe v.d. Wiel

Weven

Zonder

x

x
x
x
x

Donderdag
Beeldhouwen/boetseren

Zonder

Keramiek

Zonder

Keramiek

Loura van Amelsfort

Tekenen/schilderen

Leonie van Lare

Tekenen/schilderen

Vacature

x
x
x

x
x

€167,50

29/15 ** €257,50
€300,00
24 ***
29

€332,50

*
*

€167,50

29

€332,50

*

€167,50

Vrijdag
Beeldhouwen

Zonder

Tekenen/schilderen

Zonder

Tekenen/schilderen

Els Crawfurd

Weven

Zonder

x
x
x

x

€167,50

*De groepen zonder docent kunnen werken vanaf de start in september in alle weken van het
jaar dat het CC Jan van Besouw open is, tot de einddatum van het cursusjaar van Atelier’78.
** Iedere week cursus, om de week met docent
***Deze cursus start na de herfstvakantie
Let op: bij onvoldoende deelnemers kan een cursus of groep mogelijk niet doorgaan.
Het cursusjaar 2021-2022 start op 6 september en de groepen met docent beginnen op 20
september.
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Overzicht jaarcursssen

Groep

6

Groepen met docent

Wij organiseren al vele jaren cursussen onder leiding van deskundige docenten
op verschillende creatieve gebieden.
Wij nodigen je van harte uit om mee te doen met een van onze jaarcursussen
(zie voor dagen, tijden en prijzen het overzicht op blz. 5)

Beeldhouwen

Docent I Frank van der Loo I maandagochtend I 09.30-12.00 uur
let op: docent is 1x per 2 weken aanwezig, de andere weken werk je zelfstandig.
Bij beeldhouwen in hout of steen bouw je niet op, maar haal je juist materiaal weg.
Belangrijk daarbij is dat je gevoel krijgt voor materie en driedimensionaal inzicht. Om
dit te ontwikkelen, werk je aan ruimtelijk inzicht, techniek en inspiratie b.v. via het
maken van modellen in klei. Zo’n model kan vervolgens dienen als
uitgangspunt voor een beeldhouwwerk in steen en/of hout.
Je leert in elk geval het gereedschap hanteren en maakt
kennis met de diverse materialen. Zo ontdek je
bijvoorbeeld of je een voorkeur hebt voor speksteen,
marmer, hardsteen, hout of klei. De cursus is geschikt voor
beginners en gevorderden. Deze gemengde
groepssamenstelling zorgt ervoor dat je ook van elkaar
leert en door elkaar geïnspireerd raakt.
Docent I Harm Timmermans I dinsdagavond I 19.30-22.00 uur
I woensdagmiddag I 13.30-16.00 uur
I woensdagavond I 19.30-22.00 uur
Het gaat om ruimtelijk vormen door middel van diverse technieken: beeldhouwen in
steen, hout, klei of was. Het is mogelijk om mallen te maken en in diverse materialen
af te gieten en werkstukken kunnen gebakken worden in de oven.
De docent begeleidt en stimuleert de persoonlijke mogelijkheden van de cursist. Het
gaat vooral om vormgeving en er is veel ruimte voor zelf ontdekken en leren van
elkaar. Voor beginners en gevorderden.

Keramiek
Docent I Loura van Amelsfort I donderdagavond I19.30-22.00 uur
let op: docent is 1x per 2 weken aanwezig.
Met veel plezier gaan we aan de slag met een cursus keramiek op de donderdagavond. Onder begeleiding van een docent, in de prikkelende omgeving van het CC
Jan van Besouw, kun je komen leren over, werken met en geïnspireerd raken door
klei! 1x in de twee weken werk je zelfstandig, de andere week kan de docent je tips
geven en vraagstukken met je oplossen om tot een mooi eigen werk te komen. De
7

cursus wordt gegeven door Loura van Amelsfort, die
bedreven is in het maken van eigen ontwerp en het
begeleiden van cursisten. Keramiek is een leven lang
ontdekken, wanneer ga je beginnen?
De klei kun je in de les aanschaffen (zelfde prijs als bij
Bick). Naast je handen gebruik je eenvoudig
gereedschap zoals een oud mes, plamuurmes,
verfstokje.

Tekenen en schilderen
Docent I Martijn de Boer I maandagavond I 19.30-22.00 uur
We schilderen voornamelijk met acrylverf. Ook wordt er aandacht besteed aan
tekenen. Regelmatig is er tijd en aandacht voor (oude) schildertechnieken. Er wordt
in overleg met de gehele groep per 4 weken een thema gekozen. Bijvoorbeeld
landschap, portret, model en “naar verbaal gegeven” waarbij een beroep wordt
gedaan op de fantasie. Ook zijn er lessen waarin cursisten “mee schilderen” met de
leraar. Er worden lessen ingelast om te experimenteren. De laatste lessen van het
jaar besteden we aan het onderwerp “landschap” en schilderen we traditiegetrouw
buiten. De begeleiding is hoofdzakelijk individueel gericht. Iedereen ontwikkelt een
eigen stijl en toets. Regelmatig wordt het werk met elkaar besproken.
De deelnemers ervaren de cursusavond als zeer inspirerend.
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Docent I Els Crawfurd I dinsdagmiddag I 13.30-16.00 uur
I vrijdagmiddag I 13.30-16.00 uur
Wil je ontdekken of tekenen en / of schilderen iets voor je is?
Vind je het leuk om met diverse materialen te experimenteren?
Zou je graag wat meer over basistechnieken willen weten?
In deze cursus kun je vanuit eigen interesse en tempo, individueel of met een
groepje, werken aan bijv. een landschap, stilleven, portret of misschien is een
illustratie maken een wens. Je kunt experimenteren met diverse materialen zoals
potlood, krijt, aquarelverf, gouache, acryl- en olieverf. Kijken is heel belangrijk bij het
schilderen / tekenen. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het leren zien van
toonwaarden, compositie en perspectief. Ook het mengen van kleuren komt
veelvuldig aan bod. Je bent welkom met en zonder teken- of schilderervaring.
Docent I Toon van Gisbergen I dinsdagavond I 19.30-22.00 uur
In deze cursus portret- en modeltekenen maken we eerst studies naar de waarneming. Er is
veel aandacht voor het kijken en bestuderen van verhoudingen, anatomie, vorm en volume, beweging etc. De docent
helpt je hierbij.

Daarna wordt er een periode op basis van de studies
gewerkt, waarin we deze, met individuele begeleiding,
uitwerken in een eigen techniek. Het belangrijke hierbij
is dat de model- of portretstudies de basis vormen om
de eigen creativiteit verder te brengen, waardoor iedere
cursist een eigen stijl kan gaan ontwikkelen. Kleur, vorm
en compositie krijgen hier nadruk.
De keuze van het materiaal en de techniek is vrij
(pastelkrijt, potlood, houtskool, inkt, aquarel, acrylverf,
gouache etc.) Daarnaast gaan we werken vanuit eigen
projecten en projecten die de docent aandraagt. Het zijn
gezellige avonden, waar veel geleerd wordt. Deze
cursus is bestemd voor zowel beginners als
gevorderden.

Docent I Leonie van Lare I woensdagochtend I 09.30-12.00 uur
In de begeleiding wordt ingespeeld op door de cursisten gestelde leerdoelen en hun
individuele interesses (bv voorkeuren voor bepaalde thema’s, kunststromingen en
technieken). Je mag zelf kiezen met welke materialen je werkt. Zo kan je begeleid
worden in het schilderen met acryl- of aquarelverf of juist in het tekenen met
bijvoorbeeld contékrijt.
In de cursus is veel aandacht voor beeldende aspecten zoals compositie,
kleurgebruik, de suggestie van beweging, (atmosferisch) perspectief of het
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verbeelden van emoties. Regelmatig zijn dergelijke vormgevingsaspecten het
centrale onderwerp van een opdracht.
Kunstbeschouwelijk leren kijken naar je eigen werk, werk van medecursisten en
bekende kunstenaars behoort tot de belangrijke leerdoelen. Daarom bespreken we
regelmatig werken in de groep. Door te praten en analytisch te kijken naar
vormgevingsaspecten leer je ze bewuster hanteren.
In deze cursus werken we gewoonlijk a.d.h.v. opdrachten. De opdrachten zijn zo
opgesteld dat zowel onervaren als ervaren tekenaars en schilders er mee aan de
slag kunnen. Deelnemen aan de centrale opdracht is een keuze. Cursisten zijn vrij
om iets anders te doen. Zo kan het dat een beginnend tekenaar of schilder zich
liever focust op basistechnieken en vaardigheden of dat een cursist thuis een
portret heeft opgezet en bij de uitvoering begeleiding wenst.
Docent I Dorothé v d Wiel I woensdagavond I 19.30 - 22.00 uur
Bij deze cursus gaat het om intuïtief schilderen, hierbij ligt de nadruk niet op het
aanleren van technieken maar juist op de persoonlijke benadering van het thema en
de vrijheid van de cursist om dit te leren uiten. Technieken worden wel gebruikt om
de visie van de cursist tot uiting te brengen. Een combinatie van schilderen, tekenen
en collage behoort zeker tot de mogelijkheden.
Dorothé geeft deze cursus schilderen met de bedoeling meer uit jezelf te halen. Zij
motiveert en stimuleert de cursisten om keuzes te maken tijdens het creatieve
proces. Wat begint met een gedachte, een gevoel, wordt kunnen en doen! Cursus
schilderen voor beginners en gevorderden.
Docent I vacature I donderdagavond I 19.30 - 22.00 uur
Deze cursus is bedoeld voor mensen die graag willen
tekenen en schilderen. In deze cursus maken we ons
geleidelijk vertrouwd met de elementen waaruit een beeld
in het platte vlak is opgebouwd: de beeldelementen. Met
regelmaat zullen opduiken: lijn, vlak, compositie, ruimte,
ritme, contrast, toon en kleur. We werken gezamenlijk
een aantal weken aan hetzelfde thema, daarbij is er een
grote mate van vrijheid in zienswijze en materiaalgebruik
en het is vaak inspirerend om elkaars benadering te zien.
Bepaalde aspecten komen gaandeweg aan bod. We sluiten het cursusjaar
bijvoorbeeld af met een keer buiten werken. Er is veel aandacht voor het veroveren
van vrijheid in de manier waarop je kunt tekenen en schilderen.
Tijdens de eerste avond hebben we het over de benodigde materialen.

10

Docent I Leonie van Lare I donderdagochtend I 09.30 -12.00 uur

Beginnerscursus
Deze cursus start na de herfstvakantie.

In deze cursus wordt een basis gelegd voor het tekenen en schilderen. Verschillende
onderwerpen van de beeldende aspecten, zoals kleur en licht, perspectief en ruimte,
compositie en vorm worden aan de hand van voorbeelden en opdrachten uitgediept.
Deze opdrachten hebben een uiteenlopend karakter (zowel figuratief als abstract) en
er komen verschillende technieken aan bod. In de les leer je hoe je de verschillende
gereedschappen en materialen kunt gebruiken. Daarnaast wordt er aandacht besteed
aan het kijken naar het eigen werk, maar ook naar dat van anderen: werk van
medecursisten of bekende kunstenaars. Het werk wordt in groepsverband besproken.

Voor weven hebben we nu alleen groepen zonder docent. We onderzoeken
momenteel de belangstelling voor een jaarcursus
Textiele Werkvormen ( in brede zin) met docent.
Je kunt je belangstelling aangeven op de website of bij het secretariaat.
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teken-, schilder-, hobbymaterialen
en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • 5038 GP Tilburg • 013 - 542 07 31
www.antoondejong.nl • info@antoondejong.nl
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Groepen zonder docent

Voor mensen met meer ervaring zijn er naast de groepen met docent, groepen
die zonder docent werken. Dit zijn een aantal groepen tekenen en schilderen,
een beeldhouwgroep, een keramiek groep en de weefgroepen
(zie voor dagen, tijden en prijzen het jaaroverzicht op blz. 5)

Beeldhouwen

Zonder docent I vrijdagochtend I 09.30-12.00 uur
Op vrijdagochtend kunnen we ons eigen atelier verlaten en gaan we aan de slag in
Atelier '78. Er wordt op allerlei manieren gewerkt, houtsnijden, steenhouwen,
boetseren, keramiek enz. We wisselen ideeën en kennis uit en bekijken elkaars werk.
Kortom het bevalt ons goed om samen te werken zonder docent. Verder drinken we
natuurlijk het bijbehorende kopje cappuccino waar naast de gebruikelijke praatjes ook
culturele tips worden uitgewisseld.
Spreekt deze manier van werken je aan dan ben je van harte welkom.

Keramiek

Zonder docent I donderdagochtend I 09.30-12.00 uur
Onder keramiek wordt verstaan alle vormen van werken met klei.
De keramiekgroep bestaat uit een aantal enthousiaste deelnemers. Het zijn zowel
beginners als gevorderde keramisten. Er wordt gewerkt aan handgevormde beeldjes,
gietmallen van gips en gebruiksvoorwerpen. Experimenteren met glazuur en engobes
behoort ook tot de mogelijkheden. Naast het werken met klei is het sociale aspect
ook een belangrijk onderdeel van deze groep. Samen koffiedrinken en even bijkletsen hoort erbij.

Beeldhouwen/boetseren

Zonder docent I donderdagmiddag I 13.30-16.00 uur
Creatieve ontspanning, dat kan op donderdagmiddag. In een gezellige groep ervaren
hoe boeiend het bewerken van een zachte steen is, aan tafels in de
beeldhouwruimte. Verander een vormloos stuk
(zachte) speksteen in een sierlijk of expressief beeld.
Dat levert vaak verrassende resultaten op. Boetseren
kan ook en de werkstukken kunnen na het drogen
worden gebakken. Natuurlijk stimuleren we elkaar en
bespreken de eindresultaten.
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Tekenen/ schilderen

Zonder docent I maandagmiddag I 13.30-16.00 uur
Op maandagmiddag komen we bij elkaar om actief te schilderen.
We werken vanuit onze eigen invalshoek, materialen en technieken. Van modern,
abstract tot intuïtief. Vind je het leuk om op je eigen wijze
zelfstandig in het atelier te werken, dan zien we je graag. Het
is ook mogelijk om met een eigen groepje
mensen, die al ervaring hebben met tekenen en/of schilderen,
te komen werken.

Zonder docent I vrijdagochtend I 09.30-12.00 uur
In deze vrije groep op de vrijdagochtend werkt iedereen voor
zichzelf en is daarom vrij in het schilderen van eigen werk.
Wij vragen wel advies bij elkaar en beoordelen (wanneer daar
behoefte aan is) elkaars werk.
Verder proberen wij eens per jaar een korte workshop te
organiseren. Zo hebben wij een fijnschilder uitgenodigd die
ons heeft begeleid met de techniek van het fijnschilderen. Naast het schilderen is
gezelligheid ook belangrijk.

Weven

Zonder docent I maandagavond I 19.30-22.00 uur
I woensdagmorgen I 09.30-12.00 uur.
I vrijdagmorgen I 09.30-12.00 uur.
Beginners worden geholpen door ervaren en deskundige wevers, bijvoorbeeld: bij
het weef klaar maken van een 2 of 4 schacht getouw of 'n weefraam. De deelnemers
helpen elkaar bij het zich eigen maken van traditionele of moderne technieken en door de wisselwerking van ideeën en enthousiasme voor textiel stimuleert de groep zichzelf in creativiteit. Gevorderden ontdekken vele mogelijkheden om de geweven
stoffen te verwerken tot kleding, shawls, kussens,
tassen, kleden, nuttige textiel of kunst aan de muur
zoals gobelins en
beeldweefsels. Er kunnen verschillende
materialen worden gebruikt, belangrijk zijn je eigen
wensen en mogelijkheden.
Naast weven zijn er ook mogelijkheden voor
spinnen (er is een elektrisch spinnewiel) en vilten.
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Cadeaubon
Vriend of vriendin mee op creatief avontuur?
Geef een cadeaubon
Te verkrijgen via de website www.atelier78.nl onder menu-item contact
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Kennismaken met de activiteiten van Atelier’78
Kennismaken met Atelier ’78 kun je door deel te nemen aan een korte
kennismakingscursus van 4 bijeenkomsten.
Dat kan 2 x per jaar: de eerste kennismakingscursussen starten dit jaar in week 41
en de tweede serie kennismakingscursussen start in week 4 in januari 2022.
De kosten voor een kennismakingscursus zijn € 60,00 Leden van Atelier'78 en KBO
krijgen een eenmalige korting op één cursus van €10,00.
Materiaalkosten max € 7,50.
Als je na een kennismakingscursus doorgaat in een jaarcursus worden de kosten van
de kennismakingscursus in mindering gebracht op het bedrag van de jaarcursus.

Overzicht kennismakingscursussen
Beeldhouwen en
Weven

In een van de
reguliere groepen,
als er plaats is.

In week 41,42, 44, 45 en
in week 4, 5, 6, 7

Keramiek

Loura van Amelsfort

Donderdagavond 19.30-22.00 uur
14, 21 okt, 4,11 nov en
27 jan, 3, 10, 17 febr
Dinsdagavond 19.30-22.00uur
12, 19 okt, 2, 9 nov en
25 jan, 1, 8, 15 febr
Woensdagmorgen 09.30- 12.00 uur
13, 20 okt,3,10 nov en
26 jan, 2, 9, 16 febr
Donderdagmiddag 13.30-16.00 uur
14, 21 okt, 4, 11nov en
27 jan, 3, 10, 17 febr
Vrijdagmiddag13.30-16.00 uur
15, 22 okt, 5, 12 nov en
28 jan, 4, 11, 18 febr
Woensdagavond 19.30-22.00 uur
13, 20 okt,3,10 nov en
26 jan, 2, 9, 16 febr

Tekenen/schilderen Toon van Gisbergen
Leonie van Lare
Leonie van Lare

Els Crawfurd

Dorothe van de Wiel

Als deze dagdelen niet geschikt voor je zijn, kunnen we kijken naar mogelijkheden in andere
groepen om een kennismakingscursus van 4 weken te doen (indien er plaats is)

Let op: bij onvoldoende deelnemers kan een cursus mogelijk niet doorgaan.
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Kennismaken met beeldhouwen

in een van de reguliere groepen ( zie het overzicht op blz. 5) waar plaats is.
Je maakt kennis met ruimtelijk vormen door middel van beeldhouwen in steen,
hout, klei of was. Er is materiaal aanwezig en ook de benodigde gereedschappen.
Bij beeldhouwen in hout of steen bouw je niet op, maar haal je juist materiaal weg.
Belangrijk daarbij is dat je gevoel krijgt voor materie en driedimensionaal inzicht.
Om dit te ontwikkelen, werk je aan ruimtelijk inzicht,
techniek en inspiratie, b.v. door het maken van modellen in
klei. Zo’n model kan vervolgens dienen als uitgangspunt voor
een beeldhouwwerk in steen en/of hout. Als beginner leer je
gereedschap te hanteren en maak je kennis met de diverse
materialen. Zo ontdek je bijvoorbeeld of je een voorkeur hebt
voor speksteen, marmer, hardsteen, hout of klei.

Kennismaken met keramiek

Docent I Loura van Amelsfort I donderdagavond I 19.30 - 22.00 uur
Onder keramiek wordt verstaan alle vormen van werken met klei.
Heb je nog nooit met klei gewerkt, dan is dit de kans om kennis te maken met dit
materiaal en om de mogelijkheden van keramiek te ontdekken.
Mocht je al meer ervaring hebben dan is dit de mogelijkheid om het op te frissen.
Na de kennismakingscursus keramiek van 4 lessen kun je, als je verder wil gaan
met keramiek, aansluiten bij een jaarcursus op donderdagochtend (zonder docent)
of op de donderdagavond blijven (elke week cursus, docent 1x per 14 dagen),
indien er plaats is.

Kennismaken met tekenen en schilderen

Docent I Toon van Gisbergen I dinsdagavond I 19.30 - 22.00 uur
4 teken- en schilderavonden met o.a. model en portret. Keuze voor materiaal en
techniek is vrij, indien passend bij eigenheid ( eigen waarneming) van de cursist
( kleurrijk of ingetogen, technisch of expressief)
Je wordt op een professionele wijze begeleid om je talent bloot te leggen door eens
op een nieuwe manier te zoeken naar hoe je naar de mens en omgeving kijkt. Je
zult verrast worden door het resultaat.
Je komt in de groep die al ervaring heeft waardoor je ook kunt zien hoe iedereen
zijn eigen stijl gebruikt en je vertrouwen mag hebben dat jouw manier van tekenen
kans krijgt.
Docent I Leonie van Lare I woensdagmorgen I 09.30 - 12.00 uur
Deze cursus is specifiek voor starters op het gebied van tekenen en schilderen.
Daarom is er veel aandacht voor beeldende aspecten (compositie, lijnvoering,
dieptewerking, het verbeelden van expressie of beweging), kleurenleer en het
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aanleren van technische vaardigheden. In de les werken we gewoonlijk aan de hand
van thema’s en opdrachten. Veel opdrachten zijn gerelateerd aan beeldende
aspecten. Je bepaalt zelf met welke materialen en middelen je gaat werken. Wil je
gaan schilderen en heb je nog geen schildersmateriaal ingekocht? Overhaast allerlei
kunstenaarsbenodigdheden inkopen voor aanvang van de eerst les is niet nodig en
werkt mogelijk miskopen in de hand. Je kan simpelweg starten met (kleur) potloden,
papier en een gum. Tijdens de eerste les zal ik het hebben over mogelijkheden die
specifieke kunstenaarsbenodigdheden bieden en soorten verf met elkaar vergelijken.
Docent I Els Crawfurd I vrijdagmiddag I 13.30 – 16.00 uur
Deze laagdrempelige cursus is uitermate geschikt voor mensen die graag willen
uitproberen of tekenen/ schilderen iets voor hen is en voor mensen die al meer
ervaring hebben maar enige ondersteuning zouden kunnen gebruiken.
In deze 4 lessen wordt veel aandacht besteed aan basistechnieken, het leren
waarnemen, perspectief, compositie en toonwaarden (licht en donker). Ieder werkt
op zijn eigen niveau vanuit zijn eigen belangstelling.

Docent I Dorothe van de wiel I woensdagavond I 19.30-22.00 uur
Het uitgangspunt van deze vier lessen intuïtief
schilderen is dat je niet vanuit de techniek start maar
vanuit je gevoel/visie bij het gekozen onderwerp.
Technieken worden uiteraard wel gebruikt om je visie tot
uiting te brengen. Het verkennen en zoeken naar de
juiste werkwijze wordt eerst besproken en uitgelegd. Op
deze wijze wordt schilderen een avontuurlijk en leerzaam
proces om zo ook meer uit jezelf te halen en dit op doek
te realiseren. Geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

Kennismaken met weven

in een van de reguliere groepen ( zie het overzicht op blz. 5) waar plaats is.
In deze 4 weken maak je kennis met basistechnieken van het weven, je doet dat in
een bestaande groep voor weven (zonder docent) maar met ervaren wevers. Bij
korte demonstraties en weefoefeningen komen zowel het technisch als het beeldend
weven en enkele versieringsvormen aan bod. Je kunt dit uitproberen met diverse
soorten garens (de kast staat er vol van) en leert over het gebruik van kleuren. De
basis wordt gelegd voor het maken van kunstzinnige en praktische voorwerpen. Ook
kun je zien wat meer ervaren wevers maken op 2 en 4 schacht getouwen en
weeframen, kennismaken met spinnen en de wisselwerking van ideeën en
enthousiasme voor textiel in deze groep ervaren.
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Overzicht Workshops

In de loop van het jaar bieden we speciale workshops aan, waarin je specifiek
bezig kunt zijn met een bepaald materiaal en onderwerp. Op dit moment is er al
een workshop bekend, er volgen er later meer, informatie hierover komt op de
website van Atelier’78 (www.atelier78.nl), in de nieuwsbrief en evt. in regionale
weekbladen.
Let op: bij onvoldoende deelnemers kan een workshop mogelijk niet doorgaan.
Beeld boetseren
naar model

Harm Timmermans

Beeld boetseren naar model

15, 22 okt, 5, 12, 19, 26, nov, 3 dec

Docent I Harm Timmermans I Vrijdagmiddag I 13.30-16.00 uur
Kosten € 100,- I Exclusief materiaal I Leden van Atelier’78 en KBO betalen € 87,50
Maximaal 13 deelnemers
In 7 lessen onder begeleiding een beeld boetseren naar (een deel van het) model,
zowel voor beginners als gevorderden. Beginners kunnen werken met klei en sluiten
de cursus af met een gebakken beeld. Gevorderden kunnen werken met materiaal
en afwerking naar keuze. Een andere afwerking dan het bakken in de oven vindt op
eigen initiatief buiten de cursus plaats.
Benodigd materiaal: De klei kun je de eerste les aanschaffen via Harm (zelfde prijs
als bij Bick). Naast je handen volsta at het gebruik van eenvoudig gereedschap zoals
een oud mes, plamuurmes, verfstokje enz.
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Nog een andere manier van kennismaken…….
We onderzoeken de behoefte aan en de mogelijkheden voor een
kennismakingscursus tekenen/schilderen bestaande uit 4 blokken. Ieder blok zou dan
een ander onderdeel van deze discipline belichten. Bijvoorbeeld portret,
landschap, stilleven, abstract, aquarel, acryl. Deze cursus wordt door verschillende docenten gegeven, zodat je kunt ervaren wat het best bij je past.
Bij voldoende belangstelling start deze cursus in januari 2022.
Je kunt je opgeven op de website of bij het secretariaat van Atelier’78.

Op een aantal dagdelen zijn er bij Atelier’78 mogelijkheden om met een eigen groep te
komen tekenen/schilderen. Bijvoorbeeld met een vriendengroep of met een aantal
mensen die al langer schilderen, maar die het fijn en inspirerend vinden om dit samen te
doen. Voor de beschikbaarheid van het schilderatelier en de kosten kun je contact
opnemen met het secretariaat van Atelier’78.

Workshop aanbod voor een bijzondere gelegenheid
Op zoek naar een idee voor een creatieve teamdag, invulling voor teambuilding of wil je een feest
op een unieke manier vieren, dan ben je bij Atelier ’78 aan het goede adres. Denk b.v. aan een
beeld van speksteen of aan een schilderij, hiervoor kun je terecht in de ateliers van Atelier ’78. Wij
zorgen voor materialen en deskundige begeleiding. Vraag bij het secretariaat naar de verschillende mogelijkheden.

De vormgeving en lay-out van dit informatieboekje zijn gedaan door Hennie Bertens-van de Pol.
Zij levert ieder jaar een grote bijdrage en inzet, wij willen haar daarvoor graag hartelijk danken.
Dank ook aan Jan Nieuwstad voor de foto’s

20

21

Algemene informatie
Rechtsvorm
Het doel van de vereniging Atelier ’78 is het bevorderen en verbeteren van de beoefening van
beeldende kunst door de leden. Deelname aan een cursus met of zonder docent maakt je
automatisch lid van de vereniging.
Het lidmaatschap is voor een heel cursusjaar (van 1 augustus tot 1 augustus).
Opzegging dient te geschieden vóór 1 juli, schriftelijk of per mail.
Groepen met docent
29 lessen waarin de deelnemers, onder begeleiding van een deskundige docent, werken met
eigen afspraken. Zie het cursusaanbod vanaf blz. 7
Groepen zonder docent
Waarin de deelnemers, zonder begeleiding van een docent, werken volgens eigen afspraken.
Zie het aanbod vanaf blz. 13
Kennismaken met de activiteiten van Atelier’78
Kennismaken met Atelier’78 kun je door deel te nemen aan
een korte kennismakingscursus van 4 lessen. Zie het aanbod vanaf blz.16
Informatie aan de leden
Via een digitale nieuwsbrief, website: www.atelier78.nl, en
Facebook worden leden op de hoogte gehouden van nieuws
en ontwikkelingen.
Inlichtingen
Over alle groepen zijn inlichtingen verkrijgbaar bij de
secretaris en op de website www.atelier78.nl
Tijden
Het verenigingsjaar start formeel 1 augustus. De lessen
starten in september. Het Atelier is open als het
CC Jan van Besouw open is.
Als vakanties worden de schoolvakanties aangehouden,
tenzij daar in onderling overleg van wordt afgeweken.
In principe beginnen de groepen ’s morgens om 9.30 uur, ’s
middags om 13.30 uur en ’s avonds om 19.30 uur, tenzij de
groep daar, na overleg, andere afspraken over maakt.
De lesduur is 2.5 uur inclusief pauze.
Contributie
Contributie voor deelname aan een groep met docent bedraagt € 332,50 per verenigingsjaar.
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Contributie voor deelname aan een groep zonder docent
bedraagt € 167,50 per verenigingsjaar.
Contributie voor deelname aan een groep met iedere week
cursus en om de week een docent bedraagt € 257,50 per
verenigingsjaar.
Let op: Je krijgt korting als je je voor 2 groepen inschrijft in een
cursusjaar. Afhankelijk van welke cursussen ( groepen met of
zonder docent) is de korting resp. €60,- , € 45,- of €30,-.
Kosten voor 4 kennismakingslessen € 60,00 (tenzij anders
vermeld) exclusief materiaalkosten.
Als je na een kennismakingscursus doorgaat in een jaarcursus worden de kosten van de
kennismakingscursus in mindering gebracht op het bedrag van de jaarcursus.
De contributie kan in 9 maandelijkse termijnen worden betaald door gebruik te maken van de
automatische incasso mogelijkheid van Atelier’78 (administratiekosten € 10,00).
Rekeningnummer NL90RABO0116897015 t.a.v. Atelier’78
Voor de cursussen van Atelier’78 kunnen inwoners van Goirle en Tilburg met een minimum
inkomen mogelijk een beroep doen op een tegemoetkoming in de cursuskosten bij de gemeente Goirle en de gemeente Tilburg (Meedoenregeling).
Let op: leden van Atelier’78 krijgen een ledenpasje en kunnen daarmee 10% korting krijgen op
hun bestedingen bij Antoon de Jong in Tilburg en de Foamtastische Huiskamer in Goirle.

Inschrijven nieuwe cursisten
Nieuwe cursisten kunnen zich aanmelden via de website.
Het inschrijf- en machtigingsformulier is te vinden op de website onder de menukeuze
“contact”. Het aantal deelnemers per groep bedraagt 8-12.

Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap is voor een heel cursusjaar (van 1 augustus tot 1 augustus en wordt steeds
stilzwijgend verlengd).
Mocht je besluiten je lidmaatschap van Atelier’78 te beëindigen, dan willen we dat graag tijdig
weten. Stuur je opzegging, vóór 1 juli, schriftelijk of per mail naar het
Secretariaat Atelier ‘78
Iepengaard 15,
5051 ZL Goirle
secretariaat@atelier78.nl
Bij opzegging na 1 juli worden administratiekosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
Cursisten van Atelier’78 verrichten alle werkzaamheden op eigen aansprakelijkheid en/of
verantwoordelijkheid.
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Creativiteit ontwikkel je bij
Atelier´78 in Goirle
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