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Van de bestuurstafel 
De KWA in tijden van Corona  

Hoewel dit pas het tweede Maandbericht is sinds de sluiting van de KWA, lijkt dat toch al heel lang 

geleden. Inmiddels is duidelijk geworden dat het virus ook enkele van onze leden of hun naasten 

heeft getroffen, maar we hebben gelukkig nog geen overlijdensberichten ontvangen. Toch zijn we 

daar niet gerust op; laat het ons weten als je meer informatie hebt. 

  

Onze oproep om de KWA in deze moeilijke periode ook zoveel mogelijk financieel te blijven steunen 

is aangekomen. Diverse leden hebben belangeloos een gift overgemaakt naar ‘De KWA in tijden 

van Corona’, wat tot nu toe een bedrag van € 1.054 heeft opgeleverd. Hartelijk dank daarvoor! 

 

Project KWA-digitaal: uitstekende deelname 

In het Maandbericht van april hebben we aangegeven hoe we zoveel mogelijk leden de gelegenheid 

willen bieden om hun wekelijkse lessen bij hun eigen docent te kunnen blijven volgen. Dankzij de 

grote inzet van de docenten is het in verrassend korte tijd gelukt om dit project van de grond te 

krijgen. De deelname overtreft onze verwachtingen: tot en met juni volgen wekelijks ca 200 leden 

een les via digitale kanalen, wat neerkomt op zo’n 85% van het gemiddelde in normale 

omstandigheden. Onze grote dank daarvoor aan de docenten en aan de leden die zich op deze 

manier solidair hebben betoond met de KWA. Nu dit project op de rails staat, krijgen we als 

bestuur ruimte om te onderzoeken wat we als vereniging kunnen betekenen voor leden die niet 

aan het digitale programma (kunnen) meedoen. Zolang het gebouw gesloten dient te blijven zullen 

de mogelijkheden zeer beperkt zijn, maar we hopen jullie daar in een volgend Maandbericht meer 

over te kunnen vertellen. 

 

De KWA in de anderhalve meter samenleving 

Hoewel er op dit moment nog geen concreet uitzicht bestaat op een datum waarop we weer in het 

gebouw aan de slag kunnen, is het toch goed om daar alvast over te gaan nadenken. Binnen het 

reguliere rooster zal het natuurlijk niet gaan lukken om alle groepen op een verantwoorde manier 

in te passen. De mogelijkheden worden aanzienlijk groter als we de huidige lesruimten kunnen 

combineren met ruimten die nu nog op bepaalde dagdelen leegstaan. Ook kunnen we drukte bij 

aankomst en vertrek spreiden door groepen verschillende start- en eindtijden te geven. Al deze 

mogelijkheden doen echter wel een beroep op de flexibiliteit en inschikkelijkheid van de KWA-

leden. Verder zullen we het principe van ‘vrije inloop’ tijdelijk moeten loslaten, omdat we anders 

geen controle hebben over het aantal mensen dat in een ruimte bijeen is. De komende tijd zullen 

we in overleg met de docenten gaan nadenken hoe we deze puzzel kunnen oplossen en welke 

aanvullende technische voorzieningen en afspraken dit vraagt. 

 

Dank aan Aggie Heezen 

Na vele jaren lang nauwgezet de dagdeelbezetting te hebben bijgehouden, heeft Aggie deze rol per 

eind 2019 beëindigd. We hadden haar in de ALV willen bedanken voor deze belangrijke, maar 

weinig in het oog lopende bijdrage aan het functioneren van de KWA. Toen de Corona-crisis daar 

een stokje voor stak hebben we haar in het paasweekeinde met een bloemetje verrast en haar de 

dank van het bestuur overgebracht.  
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Jubileum fotoboek 

Om te kunnen blijven genieten van het prachtige jubileumjaar, heeft Beatrijs van den Brink een 

mooi fotoboek gemaakt. Via deze link kun je het boek inzien. 

https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken/1ac0f748-7325-4714-b2d3-40aa6d975523 

 

      
 

Je kunt het boekje bestellen in twee verschillende maten: een groot formaat (21 x 28 cm) voor   

€ 25,- of een kleine versie (15 x 20 cm.) voor € 20,-. Wil je een fotoboek bestellen, stuur dan een 

mailtje naar Beatrijs beatrijsvandenbrink@gmail.com en stort het bedrag met vermelding van je 

naam op rekeningnummer NL95 TRIO 0197 6837 46 ten name van B.G. van den Brink. Beatrijs 

zal op 20 mei een grote bestelling plaatsen. Daarna kun je natuurlijk altijd nog bestellen. Als de 

boekjes klaar zijn krijg je bericht en kun je ze afhalen bij Beatrijs in Velp of op haar atelier in 

Oosterbeek. Voor een afspraak kun je haar bellen op 06-52060321. Doe je dit liever niet, dan krijg 

je het fotoboek bij de KWA als we weer gestart zijn. 

 
Binnen schilderwerk schoolgebouw. 

In de afgelopen maanden, maart en april zijn alle buitenkozijnen van het schoolgebouw voorzien 

van dubbel glas. Omdat ons schoolgebouw een gemeentelijk monument is, was het noodzakelijk 

hiervoor speciaal glas te gebruiken zodat de oude stopverfdetaillering opnieuw kon worden 

toegepast. Het resultaat is prachtig. In overleg met de afdeling monumentenzorg van de gemeente 

Arnhem zijn zo goed mogelijk de historische kleuren bepaald van het oorspronkelijke 

buitenschilderwerk. Alle kozijnen zijn daarop aan de buitenkant geschilderd.  

Aanvullend hebben we besloten ook het witte sauswerk op de buitengevel te laten voorzien van 

een nieuwe verflaag. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden op 1 mei 

afgerond en staat ons pand er nu stralend bij.  

Nu de kozijnen aan de buitenkant nieuw geschilderd zijn, is het van groot belang dat de kozijnen 

ook aan de binnenkant wordt voorzien van een nieuwe dampdichte verflaag. 

Afgelopen jaar hebben we een groepje vrijwilligers gevonden die de werkschuur en het 

glazuurlokaal geschilderd hebben. Ook dit jaar zullen we kijken of deze groep zich in wil zetten 

voor deze klus. Maar alle kozijnen schilderen is een behoorlijk omvangrijke klus. Daarom moet de 

groep worden uitgebreid. Gelukkig hebben we door de Corona wat meer vrije tijd. Hopelijk helpt dit 

de schildersgroep te versterken.  

Wij willen het schilderwerk graag uitvoeren zodra dat weer kan en liefst voor 1 september. 

Natuurlijk maken we met de schilders afspraken over werken op veilige afstand van elkaar. 

Daarom zullen er per dag niet meer dan een aantal schilders tegelijk aan het werk kunnen zijn. 

Afgelopen jaar heeft Christien Klein-Laansma de groep aangestuurd. Ook dit jaar wil zij dat 

regelen. Als je een handje wilt helpen, graag, meld je aan bij Christien: ctlaansma@planet.nl  

 

Veel succes en plezier, blijf je creatief ontwikkelen, maar vooral: blijf gezond. 

Het bestuur. 

https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken/1ac0f748-7325-4714-b2d3-40aa6d975523
mailto:beatrijsvandenbrink@gmail.com
tel:0197%206837%2046
x-apple-data-detectors://3/
tel:06-52060321
mailto:ctlaansma@planet.nl
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Diversen 
Kunst van de maand 

Omdat we nu geen expositie in de gang hebben, kunnen er natuurlijk ook geen foto’s gemaakt 

worden voor de website. We willen toch iedere maand laten zien dat we niet stil zitten bij de KWA. 

Daarom wil ik jullie vragen om foto’s te maken van twee van je werken. Het mogen oudere werken 

zijn, of meer recente, dat maakt niet uit. Of juist de werken die je de laatste maand gemaakt hebt. 

Als je meerdere lessen volgt, bijvoorbeeld schildert en beeldhouwt, mag je van beiden twee foto’s 

insturen.  

Houd bij het fotograferen rekening met: 

- zorg voor een rustige achtergrond bij ruimtelijk werk 

- ga recht voor schilderijen en tekeningen staan bij het fotograferen 

- werken achter glas zijn moeilijk te fotograferen, haal ze eventueel uit de lijst 

- houdt rekening met het licht, zorg dat er geen schaduw over je werk valt 

- verklein de foto’s niet en stuur zo groot mogelijke bestanden door 

Stuur de foto’s vóór 1 mei naar gerda.m.hendriks@gmail.com. We kunnen voor elke activiteit 

minimaal 15 foto’s plaatsen. Als er veel foto’s ingezonden worden, plaatsen we de anderen in juni. 

 
Tuingroep 

Zoals ik de vorige keer gemeld heb, is het plan dat wij toch in de tuin 

blijven doorwerken. Weliswaar maar met een klein groepje, en met de 

bekende voorzorgsmaatregelen. Dat hebben we inderdaad één keer 

kunnen doen. De keer erna was er amper werk: het is zo droog geweest 

dat zelfs het zevenblad zich koest houdt! Wij hebben die ochtend 

overgeslagen. We zullen nu per keer bekijken wat wijs is. Wel heb ik een 

foto om op afstand toch een beetje van de tuin te kunnen genieten. 

 

Exposities 
Expositie Jos van Gessel, MY HOME IS MY CASTLE, Batenburg 24 mei t/m 7 juni. 

Onder voorbehoud zal Jos van Gessel, docent KWA, van 24 mei t/m 7 juni op de zondagen en 

tweede Pinksterdag met de titel MY HOME IS MY CASTLE exposeren in de expositieruimte van het 

middeleeuwse kerkje De Oude of St.Victorkerk in Batenburg (aan de Maas in het land van Maas en 

Waal). Hij toont daar schilderijen en objecten. 

Tijdens het verschijnen van dit maandbericht is nog niet bekend of de tentoonstelling door kan 

gaan. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt deze verschoven naar september. 

Ga naar https://indeoudevictor.nl als u op de hoogte wilt blijven. 

 

  
St. Victorkerk in Batenburg      Romantische Strasse, 
          Jos van Gessel 

Tentoonstellingstips: kunst kijken in corona tijden  

De Vrije Academie TV 

Het grootste onderwijswijs instituut voor kunst & cultuur geeft ook een nieuwsbrief waar je je voor 

kunt inschrijven op de site. Onder meer krijg je dan twee keer per week een nieuwe artbite, korte 

clipjes over kunstenaars en aanverwante zaken. Daarnaast tips over online musea, interessante 

boeken en andere info die het binnenzitten wat leuker maken! De clips zijn hier te zien: 

https://www.vrijeacademie.nl/vrije-academie-tv/ 

https://indeoudevictor.nl/
https://www.vrijeacademie.nl/vrije-academie-tv/
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Thuis in het museum, Museumkaart 

De museumdeuren zijn gesloten, maar de verwondering laat zich niet stoppen! Steeds meer musea 

nemen je online mee het museum in. Maak bijvoorbeeld een virtuele wandeling door Museum 

Hilversum waar de tentoonstelling Zilveren Camera 2019 aan de muren hangt. Leer met een 

tutorial van het Rijks zelfportretten schilderen zoals Van Gogh dat deed. Leef je uit op de 

wekelijkse quarantaine doe-tips van het Groninger Museum (er staan er al twee online!). Of doe 

mee aan de Instagram-challenge Tussen Kunst en Quarantaine en maak je favoriete kunstwerk na 

met huis-tuin-en-keuken spullen. 

https://www.museumkaart.nl/Speciaal/Thuis-in-het-museum 

 

De Toorop dynastie, Stedelijk Museum Alkmaar 

Al eerder een tip in de KWA nieuwsbrief: luister naar de tentoonstelling over De Toorop-dynastie, 

een meeslepend verhaal over de warmbloedige schilder Jan Toorop, zijn ambitieuze dochter 

Charley en haar gevoelige zoon Edgar. 

https://stedelijkmuseumalkmaar.nl/Toorop-Dynastie-audiotour 

 

Tell me your story Kunsthal Kadé, Amersfoort 

Ook al een eerdere tip in het maandbericht. De prachtige, denk ik, tentoonstelling van African-

American Art die niemand heeft kunnen zien want net niet geopend, en toen moesten we met zijn 

allen thuis blijven. Er zijn nu vier mini-doc’s over Aaron Douglas, Charles White, Romare Bearden 

en Faith Ringgold en er zijn er meer gepland.  

https://www.kunsthalkade.nl/nl/over-kade/nieuws/bekijk-de-mini-docs-in-tell-me-your-story-1 

 

Virtuele Tours, Kunstmuseum Den Haag 

Iedere woensdag openen de beveiligers de deuren voor een andere medewerker van het museum 

die de tour host. De virtuele tours zijn elke woensdag om 14:00 uur live te volgen via Instagram. 

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle reeds georganiseerde tours. 

https://www.kunstmuseum.nl/nl/virtuele-tours-door-het-museum 

 

Léon Spillaert, The Royal Academy 

Deze tentoonstelling laat 80 werken op papier zien van Spilliaert’s geboorteplaats en de kust, naast 

latere werken die de stilte van het bos buiten Brussel vastlegden. De werken zijn online te zien: 

https://www.royalacademy.org.uk/article/video-leon-spilliaert-virtual-tour 

 

Picasso & Matisse: beauty is a line, RijksmuseumTwente 

Ook al eerder in het maandbericht, de prachtige tentoonstelling: een onderzoek aan de hand van 

deze twee giganten naast vele anderen als Toorop, Kirchner en van Heemskerck over de lijn als 

fundament van de beeldende kunst. Nu te zien via: 

https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/2761/nl/digitale-tentoonstelling-picasso-amp-
matisse-beauty-is-a-line 

 

   
   Dreef met bomen            Edgar Fernhout       Jacoba van Heemskerck 
   Léon Spilliaert 1935 

 

  

https://www.museumkaart.nl/Speciaal/Thuis-in-het-museum
https://stedelijkmuseumalkmaar.nl/Toorop-Dynastie-audiotour
https://www.kunsthalkade.nl/nl/over-kade/nieuws/bekijk-de-mini-docs-in-tell-me-your-story-1
https://www.instagram.com/kunstmuseum.nl/
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/2761/nl/digitale-tentoonstelling-picasso-amp-matisse-beauty-is-a-line
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/2761/nl/digitale-tentoonstelling-picasso-amp-matisse-beauty-is-a-line
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Docenten mededelingen 
Annemarie Noorderwerf 
Contrasten. 

Het ochtendlicht, middag- of avondlicht. Wat is het verschil? Wat zie je?  

Hoe het licht en de schaduw je uitzicht doen veranderen. 

Maak schetsen, foto's van (een deel) van je interieur, tafel, jouw uitzicht, vanuit je raam, in 

de tuin, je buurt, het bos, dorp of stad: gedurende verschillende momenten van de dag. 

Schets en schilder bijv. de lichtval in de ochtend en in de middag, vanuit hetzelfde standpunt. 

  
Schilder het uitzicht, de sfeer, de vormen, personen, bijvoorbeeld in licht en donker: zwart, wit en 

(gekleurde) grijstonen/ in ongemengde directe kleuren uit de tube/ of in lichte pasteltinten en 

intense kleuren/ of in complementaire kleuren: geel naast paars, rood naast groen, blauw naast 

oranje. 

Inspiratie via Google: bekijk het werk van Henri Manguin, Albert Marquet, Raoul Dufy, Kees van 

Dongen, Jannes de Vries. 

  
        Albert Marquet              Kees van Dongen 

Conny Koster 

De week van 4 t/m 11 mei is de meivakantie. 
Maandagochtend 

Individuele begeleiding via de mail en uitwisselen van inspirerende video's. 

Bij dezen wil ik graag Wim Scheltens nomineren voor de beste digitale vrijetijdskunstenaar tot nu 

toe. Hij doet met al mijn aanwijzingen iets en komt terug met een bak ideeën en voorbeelden, 

eigen power- point en schetsen in 3D. GEWELDIG WIM. 

Dinsdagochtend en avond: 

Ieder maakt een video van zijn/haar werk en geeft zelf commentaar erbij. 

Echt inspirerend en heel leuk om het werk op zijn plek te zien. 

In de groeps-app wisselen we dit uit. We sluiten af met de rubriek; op de SOKKEL, waar iemand 

één kunstwerk laat zien van zichzelf of van een ander met verhaal. 

We gaan zo door, geweldig. 

 

                                           
VID-20200405-WA0010.mp4

 
Schets van Wim Scheltens           Dubbelklik op de link voor een filmpje 
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Anjeliek Blaauw 

We houden de eerste week van mei vakantie (week 19). In week 20 start ik de zoomsessie met het 
thema "humor in de kunst" om ons een beetje op te vrolijken in deze tijd! Naast de zoomsessie 
kun je me ook mailen en tijdens de lesuren kun je een appje sturen, dan bel ik met de video aan je 
terug om je beeld te bespreken, mijn nummer 06-12876955. 

   
 
Jos van Gessel 
Kamer met uitzicht 

Nu we veel binnen zitten, kijken we misschien ook veel meer uit het raam om contact te houden 

met het leven buiten. Mensen op straat, de tuin, een vergezicht, een gebouw, de lucht, enz. 

Het raam, maar ook delen van het interieur werken daarbij als een mooie omlijsting. In mei geven 

jullie een extra dimensie aan de afbeelding door als het ware een schilderij in het schilderij te 

maken. Daarbij gebruik je een raam en eventueel een stukje interieur van je eigen huis als 

omlijsting, maar ook de buitenwereld die door dat raam te zien is. Door de eeuwen heen heeft het 

raam, met of zonder uitzicht, kunstenaars geïnspireerd. Hiervan krijgen jullie mooie voorbeelden te 

zien die Jos je per email of via WhatsApp zal doorsturen. Daarmee zal hij ook wekelijks doorgeven 

wat je verder nodig hebt voor de les.  

    
Bonnard 

Margreet Heinen 
In de week van 27 april t/m 10 mei heb ik vakantie en zijn er dus geen lessen maar je kunt zelf 

natuurlijk gewoon blijven tekenen en schilderen of alvast ideeën op doen voor je komende 

werkstuk. 

Vrijdagmiddag model: 

In mei gaan we aan de slag met het tekenen van je eigen voeten en je eigen schoenen. Door daar 

een keer extra aandacht aan te besteden leer je hoe deze ingewikkelde vormen in elkaar zitten en 

hoe je ze vanuit een de basisvorm op een makkelijke manier weer kunt geven. Dat vergroot het 

plezier om ze daarna eens lekker in de verf te zetten! 

Dinsdagmiddag en -avond en vrijdagochtend tekenen en schilderen: 

Thema: schilder smakelijk! 

Als je verder wilt met het thema verzamelen dan kan dat natuurlijk. 

Mocht je toe zijn aan nieuwe impuls, dan kan het ontbijt de lunch of het avondeten aanleiding zijn 

voor het maken van een volgend schilderij. Welke kleuren en vormen en structuren zitten er 

verstopt in je ontbijt? Hoe schilder je een bord met spaghetti? Sommige toetjes zijn zo mooi dat je 

ze beter even van alle kanten kunt fotograferen voordat je ze op eet...  
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Marga Knaven 
In de week van 4 t/m 10 mei geef ik geen les. Ook kan er in die week geen werk gebakken of 
opgehaald worden.  

Na 2 proeflessen met Zoom zijn mijn 10 digitale lessen definitief 

van start gegaan. Er zijn ook deelnemers die in mijn les niet 

zoomen, maar mij appen en mailen. Tijdens de zoomsessies delen 

de leden ervaringen met elkaar uit en beantwoord ik allerlei 

vragen. Ik geef dan een kort lesje, vaak naar aanleiding van de 

vragen die zijn binnengekomen. Elke keer behandel ik een 

techniek, geef een demonstratie en voeg inspirerende filmpjes 

toe. Ik zoek vooral naar een werkmethode die makkelijk thuis te realiseren is. 

Op zaterdag ga ik naar de KWA om werk dat gestookt moet worden in ontvangst te nemen. Mocht 

je daarnaast iets nodig hebben, dan kun je dat ook op dat tijdstip halen of kopen. 

Voor een aantal is het lastig om thuis aan het werk te gaan. Ze beschikken thuis niet over een 

werkruimte in huis of hebben hun hoofd er niet naar staan. 

Ook al is de tuin nu een grote concurrent van de keramiekles, je hebt door op deze wijze deel te 

nemen aan de digitale lessen wel mooi een naslagwerk voor regenachtige dagen. 

 

Ik ben er op zaterdag tussen 11:00 uur en 12:00 uur. 

Voorwaarde om werk te laten stoken, af te halen of materiaal te kopen: 

Als je iets wilt laten stoken, halen of kopen is de voorwaarde dat je mij daags te voren van te 

voren laat weten dat je komt info@margaknaven.nl. 

Regels m.b.t. veiligheid i.v.m. corona: 

Je gaat het gebouw binnen bij de achterste deur (stookruimte) en verlaat het gebouw weer door de 

voordeur. Voor de betaling met het pinapparaat liggen plastic handschoenen klaar, die na gebruik 

kunnen worden weggegooid. Het is niet mogelijk om in het gebouw te werken. 

 

Marijke Postma 
Sinds 4 weken werken de modelgroepen van de maandagavond, de donderdagochtend en de 

dinsdagochtend-portretgroep online met het programma Zoom. Dit blijkt een groot succes te zijn!  

Op de “normale” lestijden komen we online bijeen als groep. Een groot deel van de cursisten heeft 

zich inmiddels aangesloten. Er wordt gewerkt met diverse opdrachten, gerelateerd aan model en 

portret. De resultaten worden vervolgens verstuurd naar de betreffende Whatsapp-groep. 

Tijdens de Zoommeeting starten we met het tekenen van portret, waarbij de cursisten model zitten 

voor de camera. Vervolgens worden de werken die eerder ingestuurd zijn gezamenlijk één voor 

één uitgebreid besproken. Aan het eind van de meeting wordt aandacht besteed aan de opdracht 

voor de daaropvolgende week. Deze informatie, inclusief tips en links wordt aansluitend per mail 

verstuurd. 

Het is erg leuk en inspirerend te zien dat iedereen zo enthousiast aan het werk is. Er wordt 

prachtig werk gemaakt! Het met elkaar bespreken van het werk is voor velen erg leerzaam en 

inspirerend. 

In overleg met alle groepen is besloten gedurende de meivakantie door te gaan met de lessen.  

  

mailto:info@margaknaven.nl


 

8 
 

Merlijne Marell 

De komende periode blijven we bij het thema 'afstand - nabijheid'. Dit kan ieder op zijn eigen 

manier verkennen: in grafische technieken die thuis voor handen zijn, of meer ideeverkennend 

door te schetsen, schrijven, inspiratiemateriaal te verzamelen, enzovoort. Via de wekelijkse Zoom-

bijeenkomst wisselen we deze verkenningen uit. Het is mooi om te zien hoe ieder deze thematiek 

dicht bij huis oppakt.  

Ik probeer regelmatig grafische technieken aan te rijken die met minimale (huis-tuin-en-keuken) 

middelen thuis uit te voeren zijn. 

En er is steeds de mogelijkheid om via mail gemaakt werk te bespreken; op donderdagen reageer 

ik met feedback. 

 

Inspiratie: Oskar Schlemmer - Fensterbilder 
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Uit de pen van 
Susan Sieders     

  

 

 

 

Ik heb al aardig wat opgestoken en hoop nog veel technieken te leren. 

 

In de zomer van 2018 was ik bij Ingrid Oomens thuis. Zij liet mij een boekwerk zien waar ze mee 

bezig was in het zomerproject en vertelde mij over de KWA. Ik vroeg of je ook mee mocht doen als 

je geen lid was, en dat kon. Zo kwam ik in die zomer naar de KWA. 

Het was op een heel andere manier om bezig te zijn met verf, kwast en pennen dan ik gewend 

was. Het was een uitdaging voor mij. Na de zomer waren er Open dagen, daar ben ik wezen kijken 

wat er al aan creativiteit gedaan werd. Ik heb me opgegeven voor 2019 en ging naar de 

woensdagochtend naar Jos van Gessel. 

Jos doet het op geheel eigen wijze en laat je behoorlijk vrij op een manier die bij je past en geeft 

veel inspiratie om toch te doen wat hij graag wil. Hij geeft op een prettige manier commentaar 

waar je veel aan hebt. Iedere maand is er een thema, altijd weer spannend of ik het kan als 

beginneling. Tekenen stond op het programma, o jee dacht ik, ik heb nog nooit getekend. Geen 

probleem zei Jos ik doe het voor en probeer het maar.  We gingen buiten tekenen, de volgende 

keren moesten we het uitknippen en op je eigen manier opplakken tot een schilderij. 

 

 
 

Op dit moment door de pandemie krijgen we thuis les van Jos via de WhatsApp, dit werkt goed. 

We krijgen op woensdagmorgen via mail en app de opdracht met foto’s en kunnen zo aan de slag. 

Het thema was om de boekenkast thuis te tekenen en later te verven of uitknippen uit tijdschriften 

en zo een boekenkast te plakken. Het moest vrolijk zijn en er moest veel structuur in zitten. Je 

maakt een foto van je werk en stuurt die op. Jos geeft dan commentaar, op deze manier werk het 

goed. Ook leer je van anderen door goed te kijken en te luisteren naar hun commentaar. 

Ik heb al aardig wat opgestoken en Jos weet er altijd wel een draai aan te geven zodat je tevreden 

naar huis gaat. Ja, het bevalt me goed bij de KWA en hoop nog vele technieken te leren. Het is een 

goede ontwikkeling voor mezelf. 
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Als dit bericht niet goed wordt weergegeven. klik hier 
 

 

 

Museum Belvédère lanceert VR-tour 

 

De expositie Relaties & Contrasten was nog maar net geopend, toen 

Museum Belvédère noodgedwongen de deuren moest sluiten. Nu is er een 

gefilmde registratie te zien op de website en sociale media, zodat niemand 

de tentoonstelling hoeft te missen! 

  

 

 

Het is geen ‘gewone’ film geworden, 

maar een interactieve virtual reality 

tour. Opgenomen met een 360 

graden camera en voorzien van 

informatieve highlights. Merijn de 

Boer (van Indietopia) maakte de 

tour, met dank aan studenten van de 

Noordelijke Hogeschool 

Leeuwarden. Zij verzorgden de 360 

graden foto’s als opdracht binnen de 

minor Art & Sound. 

   
 

 

De tour wordt in drie delen aangeboden. De eerste editie staat nu online, de 

tweede verschijnt op vrijdag 24 april en de laatste op vrijdag 1 mei.  

   

https://mailchi.mp/6e01665466f0/tentoonstelling-constructivistische-verbanden-1370028?e=fb013322af
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bekijk hier de virtuele rondleiding  

 

 

 

 

Elk deel duurt ongeveer tien minuten 

en bevat een gesproken toelichting 

door directeur-conservator Han 

Steenbruggen. Uiteraard kunt u 

langer dan tien minuten in het 

museum blijven en – dankzij de 360 

graden opnamen – zèlf door de 

zalen dwalen of inzoomen op 

bepaalde kunstwerken. In het eerste 

deel wordt tijdens de rondleiding stil 

gestaan bij werken van Alphons 

Freymuth, Piet Ouborg, Gerrit 

Benner, Armando en Henk Peeters.   
 

 

Volgende week gaat de tour verder met werken van onder meer Bram Bogart, 

Eugène Brands, Jan Commandeur en Jan Maaskant. Uiteraard wordt u dan 

weer met een nieuwsbrief geïnformeerd. Wij wensen u veel kijkplezier!  

 

meer informatie over de tentoonstelling  

 

 

 

 
  

http://www.museumbelvedere.nl/
https://www.museumbelvedere.nl/nu_te_zien/kabinetten/
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Als dit bericht niet goed wordt weergegeven. klik hier 
 

 

 

Tweede deel VR-tour online 

 

De expositie Relaties & Contrasten was nog maar net geopend, toen Museum Belvédère noodgedwongen de deuren 

moest sluiten. Nu is er een gefilmde registratie te zien op de website en sociale media, zodat niemand de tentoonstelling 

hoeft te missen! Vorige week werd het eerste deel gepubliceerd, nu staat het vervolg online. 

  

 

 

Het is geen ‘gewone’ film geworden, maar een interactieve 

virtual reality tour. Opgenomen met een 360 graden 

camera en voorzien van informatieve highlights. Merijn de 

Boer (van Indietopia) maakte de tour, met dank aan 

studenten van de NHL Stenden Hogeschool. Zij 

verzorgden de 360 graden foto’s als opdracht binnen de 

minor Art & Sound. Elk deel duurt ongeveer tien minuten 

en bevat een gesproken toelichting door directeur- 

   

 

 

conservator Han Steenbruggen. Uiteraard kunt u langer dan tien minuten in het museum blijven en – dankzij de 360 graden 

opnamen – zèlf door de zalen dwalen of inzoomen op bepaalde kunstwerken. Aan het begin van de tentoonstellingszaal kunt u 

kiezen voor het bekijken van deel 1 of deel 2.  

   

bekijk hier de virtuele rondleiding  

 

 

https://mailchi.mp/61fedbb22cfc/tentoonstelling-constructivistische-verbanden-1373096?e=fb013322af
http://www.museumbelvedere.nl/
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In het eerste deel wordt tijdens de rondleiding stil gestaan 

bij werken van Alphons Freymuth, Piet Ouborg, Gerrit 

Benner, Armando en Henk Peeters. In deel 2 worden 

werken behandeld van Willem de Kooning, Karel Appel, 

Bram Bogart, Eugène Brands en Jan Maaskant. Volgende 

week volgt het slot. Uiteraard wordt u dan weer door ons 

geïnformeerd!  

 

 

meer informatie over de tentoonstelling  

 

 

 

Actie : wie voor 10 mei 2020 de catalogus van de tentoonstelling bestelt, krijgt er gratis 3 ansichtkaarten bij van werken uit de collectie van Hans 

en Cora de Vries. Het gaat om schilderijen van Gerrit Benner, Eugène Brands en Willem de Kooning.  

   

 

 

bestel het boek 

 

 

 
 
 

https://www.museumbelvedere.nl/nu_te_zien/kabinetten/
https://www.museumbelvedere.nl/winkel/relaties-contrasten_282/
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