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Van de bestuurstafel
Lockdown
Zoals bekend, heeft het kabinet begin februari besloten de lockdown te verlengen tot en met 2
maart en op 23 februari is besloten de lockdown te continueren tot 15 maart. Dat betekent dat de
docenten de digitale lessen verlengen zoals met jullie afgesproken. Voor de 2D lessen is dit
makkelijker dan voor de 3D lessen en voor grafiek. We hebben afgesproken dat we de
vergoedingen aan alle docenten gewoon door laten lopen, dit staat los van de digitale
mogelijkheden. De docenten houden een lijst bij van de deelnemers aan de digitale lessen. In de
laatste week van het lesblok van 8 weken vragen de docenten aan de deelnemers om het totale
bedrag voor de gevolgde lessen over te maken op de rekening van de KWA. Voor digitale lessen
bedraagt dit 5 euro per gevolgde les. Als docenten wel instructies gegeven of in materiële zin
geholpen hebben, maar er niet duidelijk een aantal lessen te tellen is, wordt 25 euro overgemaakt.
Dit wordt door de docent bepaald. Op deze manier worden ook tijdens het volgende lesblok de
dagdeelgelden geïnd, zo lang de lockdown voortduurt. Alle leden zijn hierover per e-mail
geïnformeerd. Verder kijken we samen met de docenten wat de mogelijkheden zijn om op een
later moment, als we weer open mogen zijn, lessen in te halen in de weekenden of in
vakantieperiodes. De docenten zullen dat ook met jullie bespreken.
Voor de keramisten bieden we de mogelijkheid om, op afspraak, je werkstukken te brengen voor
de oven of om klei te kopen. Marga en Conny zorgen hiervoor op de zaterdagen. Je kunt alleen
komen als je vooraf een afspraak maakt, zonder afspraak ben je niet welkom, vergelijk het met de
bestellingen die je af kunt halen bij bouwmarkten. Stuur een mail naar Marga
knavenmarga@gmail.com of Conny connykoster@hotmail.com voor een afspraak. Marga en Conny
zijn er alleen als er afspraken zijn.
Overstappen naar een andere groep?
Ons lesprogramma is opgezet in lesblokken van 8 weken en het 2 e lesblok start op 1 maart.
Overweeg je een overstap, dan is dit het moment. Neem in dat geval contact op met de
betreffende docent of die nog plaats voor je heeft en vergeet niet je huidige docent te informeren.
ALV 2021 en benoeming nieuwe bestuursleden
Zoals we in het maandbericht van februari al hebben aangekondigd, wordt de in maart geplande
ALV verschoven naar een latere datum. We mikken op een bijeenkomst kort voor de
zomervakantie, wanneer er hopelijk minder Corona-beperkingen gelden en er ook buiten vergaderd
kan worden. Over de definitieve datum zullen we jullie begin mei informeren.
In het vorige maandbericht hebben we gemeld dat we Ferry van den Boom en Guido Popeyus
bereid hebben gevonden om tot het bestuur toe te treden in de functies van resp. penningmeester
en algemeen bestuurslid. Beiden hebben al vanaf begin januari op informele basis in het bestuur
meegedraaid. Deze benoemingen vereisen goedkeuring door de leden en kunnen niet wachten tot
we in juni een ALV bijeen kunnen roepen. De ‘Spoedwet’ die in april 2020 na de Corona-uitbraak
van kracht is geworden, biedt echter de mogelijkheid om deze goedkeuring ook via de email te
verkrijgen. Om dit te laten verlopen conform de statutaire vereisten zullen alle leden daarom
binnenkort het bericht ontvangen dat er op 19 maart een ingelaste ALV wordt georganiseerd met
maar één agendapunt: de beide bestuursbenoemingen. Jullie kunnen dan via de mail op dit
voorstel reageren; fysieke deelname aan de ingelaste ALV is dus niet nodig.
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Opvolger voor Merlijne als docent grafiekgroep
Na de aankondiging door Merlijne dat ze wilde stoppen als docent, hebben we in samenspraak met
de grafiekgroep een selectieteam samengesteld en zijn een zoekproces naar kandidaten gestart.
We zijn blij te kunnen melden dat dit nu succesvol is afgerond: Brechtje Verberne. Zij is allround
opgeleid in de grafische technieken, heeft een eerstegraads lesbevoegdheid, geeft ook les in
Nijmegen (De Lindenberg), woont in Wolfheze en wil heel graag bij ons komen werken. Brechtje
neemt per 1 maart de (voorlopig digitale) lessen over van Merlijne en zal zich in een volgend
maandbericht voorstellen.

Exposities
Tentoonstelling tips maart – online

⚫

Atsy net is een site met digitale tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars
…er zit veel moois tussen. Mijn oog viel op Toyin Ojih Odutola: zij werkt primair met grafiet en
kleurpotloden, waarmee ze stille en raadselachtige portretten vol verlangen maakt. Al online
vanaf juli 2020. Maar er is nog veel meer te ontdekken op de site ….
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-enigmatic-stories-beneath-toyin-ojih-odutolaslush-drawings

⚫

Alice Quaresma - https://www.alicequaresma.com/hp_r2_b
…een braziliaanse kunstenares die haar foto’ s van stranden, zee, kusten maar ook steden
bewerkt als collages, door erop te schilderen en tekenen. Speels, en sensorisch …

⚫

Lenneke van der Goot - https://lennekevandergoot.nl/nl/
… veelzijdig werk op papier, collages van litho’s, tekeningen, gouache, driedimensionaal werk
van papier, nu geometrische vormen op een organische achtergrond, wolven en beren in haar
vroegere werk, maar ook krijt gemaakt van algen (https://lennekevandergoot.nl/nl/w/239) …

⚫

Anna Maria Maiolino - Poetic wanderings https://www.youtube.com/watch?v=UdfF0sXRBPw
… een oeuvre van meer dan 50 jaar waarin haar persoonlijke geschiedenis — als kunstenaar,
migrant en moeder de leidraad vormen. In 2018 was haar werk te zien bij Hauser & Wirth in
New York. In de video hieronder vertelt ze over die tentoonstelling, Poetic Wanderings en de
sensualiteit van klei …

⚫

Sarah Sze - https://www.youtube.com/watch?v=xN8hDXUTKZY (en nog meer)
… duizelingwekkende constellaties van objecten, alledaagse materialen en beelden:
beeldhouwkunst gaf haar de vrijheid om de grenzen tussen kunstvormen te overbruggen; zo
maakt ze collage-schilderijen, sculptuur-films, schilderijen-in-schilderijen en kinetische
installaties …

Toyin Ojih Odutola, Nanban,
kleurpotlood op papier, 2020.

Alice Quaresma,
photo & gouache.

Lenneke van der Goot, Floating, litho,
gouache, pastel en collage op papier, 2020
100 x 70 cm.

Van de leden:
Voor het samenwerkingsverband tussen de IWS (International Watercolour Society) Holland en
IWS Canada is er een gezamenlijk online expositie. De inhoud wordt elke twee maanden
aangepast. Eén van de aquarellen van David Newman is opgenomen in de huidige online expositie
van aquarellen. De link voor de website is:
https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/4473491/hello-sunshine

2

Diversen

In memoriam
Op 28 januari j.l. is Ank Beukman overleden.
Als schilder was Ank eigenzinnig, inventief en
vindingrijk op zoek naar de juiste combinaties van
vormen en kleuren in haar abstracte
landschappelijke schilderijen.
We hadden interessante, eerlijke gesprekken met
elkaar over kunst en over het leven. We zullen
haar missen.
Workshop digitaal tekenen en schilderen
Tekenen en schilderen zonder papier, potlood, verf of kwasten?
Het kan. Je gaat met een digitale stift rechtstreeks aan de slag
op het beeldscherm. De stift kun je als potlood, pen, kwast of
krijt, maar ook als vlakgom gebruiken. Wat je maakt kun je op
verschillende manieren uitwerken en inkleuren, totdat het
werkstuk je bevalt. Je verbruikt daarbij geen materiaal. Je
producten kun je gemakkelijk uitwisselen met anderen en
bespreken, zoals we dit in de afgelopen tijd al gedaan hebben.
Werkstukken kunnen uiteraard ook worden uitgeprint.
De KWA peilt de belangstelling van de leden voor een workshop digitaal tekenen en
schilderen, te geven door een ervaren kunstenares die op dit moment in opdracht van de
gemeente Rheden een stripboek maakt over de geschiedenis van de regio. De digitale
kennismakingsworkshop kan gevolgd worden door een aanvullende workshop om echt doorkneed
te raken in de nieuwe techniek.
Alleen… Je hebt op zijn minst een iPad Standaard 2020 (prijs: iets mind er dan €400) of hoger
nodig en een Apple Pencil. 2 (€135). Wellicht beschik je al over een geschikte tablet of overweeg je
de aanschaf van een nieuwe. Daarnaast moet je het tekenprogramma Procreate kopen
(eenmalig €11).
Aangezien de lessen door een professionele striptekenares en illustratrice worden gegeven, zal de
introductieworkshop van één dagdeel niet goedkoop zijn; reken bij deelname van tien personen op
€50 de man/vrouw. Dit bedrag geldt ook voor een eventuele vervolgcursus van een dagdeel. Bij
minder dan tien gegadigden gaat het feest niet door.
De introductieworkshop zal digitaal worden gegeven, dus naast de hierboven beschreven
tekenapparatuur is er ook een gewone PC, laptop of tablet met internetverbinding nodig om de les
te kunnen volgen. Ook voor de aanvullende workshop ligt een digitale vorm voor de hand.
We willen graag weten of er onder de KWA-leden en anderen (!) belangstelling bestaat voor
digitaal tekenen en of men beschikt over de nodige hardware dan wel deze wenst aan te schaffen.
Stuur een mailbericht naar jan.vanweeren@hetnet.nl als je van plan bent mee te doen en deel
daarbij mee of je de benodigde hardware al hebt of bereid bent om die te kopen.
Bekijk hier een korte video. Voor het gebruik van Procreate is hier een inleiding te vinden.
Workshop beeldhouwen in Frankrijk
Conny Koster geeft van 4 juli tot 10 juli 2021 een week beeldhouwen in Cahuzac-sur-Vère.
Geheel verzorgd, super relaxed en heerlijk inspannend.
Kijk op: www.atelierleslandes.com
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Schilder mee aan het decor
Muziektheater de Plaats start met een bijzonder
kunstproject rondom hun voorstelling “Op het
Puin, en dan nu”. Voor deze voorstelling maakt
kunstenares Mirthe Dokter een decor bestaande
uit levensgrote portretten van Arnhemmers uit
1946 en nu. Wil je mee schilderen aan dit decor,
dan kun je je hiervoor tot 5 maart aanmelden via
hun website: www.muziektheaterdeplaats.nl.
Een wervingsvideo vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=-x32vqr4WAI
Verderop in het maandbericht vind je meer informatie.
De tuingroep
Zo langzamerhand gaan wij onze ogen uitwrijven, want het tuinseizoen start weer. Afhankelijk van
de weersomstandigheden en of we in maart al iets kunnen doen, zullen we op de 2e en de 4e
zaterdag weer present zijn, 's morgens vanaf 9.30 u tot 12.00 u. Ook zullen we met het bestuur
overleggen onder welke voorwaarden wij aan de gang gaan, gezien de beperkende maatregelen
die op het moment van schrijven nog gelden.
Dit keer foto's van de tuin in de sneeuw.

Docenten mededelingen
Maandagochtend Tekenen en schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
Letters, vormen, woorden: jouw verhaal.
* Knip vormen uit gekleurd papier, knip grote letters, vormen, woorden uit tijdschriften en kranten
voor het maken van collages: jouw verhaal.
* Kies een eigen schilderij of een detail hiervan, een sprookje of muziek: als inspiratie voor
collages.
* Maak een tekening van je collage met penseel en Oost-Indische inkt.
Plak de collages en tekeningen in een boek. Een leporello (gevouwen zigzagstrook van papier), in
een schetsboek of in een boek, dat je toch niet meer wilt lezen en nu tot je eigen boek gaat
maken.
Materiaal: schaar, lijm, papier, oud leesboek of schetsboek, tijdschriften, kranten, Oost-Indische
inkt, stiften, verf.
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Maandagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Thuisopdracht: kunst in huis uitvergroot.

Maandagmiddag Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
Schoenen
We gaan in maart objecten schilderen waarvan we er genoeg in
huis hebben.
Schoenen, in allerlei vormen, materialen, kleuren en maten. Ze
kunnen er nog als nieuw uitzien maar ook afgedragen. Ze
kunnen iets vertellen over de drager.
We beginnen met het schilderen van één schoen en eindigen
met het schilderen van veel schoenen.
Met allerlei speelse oefeningen maken we spannende
composities.
Haal maandag 1 maart alle schoenen die er in huis zijn uit de kast en leg ze klaar. Wat je er mee
gaat doen, dat hoor je tijdens de les.
Materiaal: we starten met houtskool een kneedgum, daarna gaan we schilderen.

Maandagavond Model en portret M a r i j k e P o s t m a
Ook in maart blijven we elkaar, zover nodig, nog via Zoom ontmoeten. In deze Zoom-meetings
tekenen we elkaars portretten, bespreken we de wekelijkse opdrachten en kan eigen werk
besproken worden. De opdrachten staan in het teken van model/portret. Naast de aangeboden
thema’s is er aandacht voor het werken met diverse materialen en technieken. Als je zin hebt om
aan te sluiten, laat het me dan even weten. Als we in maart de KWA weer open mocht gaan, dan
geef ik jullie via de groepsapp door welke lessen er in maart gegeven gaan worden.
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Dinsdagochtend Portret M a r i j k e P o s t m a
Ook in maart blijven we elkaar, zover nodig, nog via Zoom ontmoeten. In deze Zoom-meetings
tekenen we elkaars portretten, bespreken we de wekelijkse opdrachten en kan eigen werk
besproken worden. De opdrachten staan in het teken van model/portret. Naast de aangeboden
thema’s is er aandacht voor het werken met diverse materialen en technieken. Als je zin hebt om
aan te sluiten, laat het me dan even weten. Als we in maart de KWA weer open mocht gaan, dan
geef ik jullie via de groepsapp door welke lessen er in maart gegeven gaan worden.

Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Thuisopdracht: kunst in huis uitvergroot.

Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
In het voorjaar gaan we exposeren in de Hortus in Nijmegen,
https://www.hortusnijmegen.nl. De Hortus bestaat uit twee tuinen, de
theetuin is vooral geschikt om beelden te exposeren en is goed
afgesloten. De botanische tuin is openbaar en daar zou je meer tijdelijke
installaties kunnen maken. Ter inspiratie laat ik bij de zoom sessie op 2
maart foto’s zien met het thema: “kunst in de natuur”.

Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Onderwerp: sneeuw! Waarschijnlijk heb je wel een paar foto’s gemaakt
van de sneeuw die vorige maand gevallen is. Gebruik die als uitgangspunt
voor je schilderij. Welke elementen en grijstinten heb je nodig om het wit
van de sneeuw tot uitdrukking te brengen? En is die sneeuw eigenlijk wel
wit?
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Dinsdagavond Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Kies een onderwerp uit waar je weerstand of desinteresse voor hebt. Ook de manier van het
onderwerp weergeven kan haaks staan op wat je gewend bent. We proberen er achter te komen
wat die weerstand op roept en hoe je het onderwerp of de werkwijze je toch eigen kunt maken.

Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren C o n n y K o s t e r
Thuisopdracht: kunst in huis uitvergroot.

Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
In het voorjaar gaan we exposeren in de Hortus in Nijmegen,
https://www.hortusnijmegen.nl. De Hortus bestaat uit twee
tuinen, de theetuin is vooral geschikt om beelden te exposeren
en is goed afgesloten. De botanische tuin is openbaar en daar
zou je meer tijdelijke installaties kunnen maken. Ter inspiratie
laat ik bij de zoom sessie op 3 maart foto’s zien met het thema:
“kunst in de natuur”.

Woensdagochtend Tekenen en schilderen J o s v a n G e s s e l
Schoenen
We gaan in maart objecten tekenen, schilderen, plakken, enz.
waarvan we er genoeg in huis hebben. Schoenen, in allerlei
vormen, materialen, kleuren en maten. Ze kunnen er nog als nieuw
uitzien maar ook afgedragen. Ze kunnen iets vertellen over de
drager.
We beginnen met het afbeelden van één schoen en eindigen met
het afbeelden van veel schoenen.
Met allerlei speelse oefeningen maken we spannende composities.
Haal woensdag 3 maart alle schoenen die er in huis zijn uit de kast en leg ze klaar. Wat we er mee
gaan doen, dat hoor je tijdens de les.
Materiaal: stiften, krijt, inkt, schaar, lijm, allerlei soorten effen en bont gekleurd papier, kartonnen
doos van supermarkt, tijdschriften, krant, stukjes stof als je hebt.

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
In het voorjaar gaan we exposeren in de Hortus in Nijmegen,
https://www.hortusnijmegen.nl De Hortus bestaat uit twee
tuinen, de theetuin is vooral geschikt om beelden te exposeren
en is goed afgesloten. De botanische tuin is openbaar en daar
zou je meer tijdelijke installaties kunnen maken. Ter inspiratie
laat ik bij de zoom sessie op 3 maart foto’s zien met het thema:
“kunst in de natuur”.
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Woensdagmiddag Schilderen A n n e m a r i e N o o r d e r w e r f
Letters, vormen, woorden: jouw verhaal.
* Een boek waarin jouw collages en tekeningen komen. Gebruik een schetsboek, een leporello
(zigzagstrook van papier) of een boek dat je toch niet meer wilt lezen en nu tot je eigen boek gaat
maken.
* Knip vormen uit gekleurd papier, knip grote letters, vormen, woorden uit tijdschriften en kranten
voor het maken van je collages.
* Kies een eigen schilderij of een detail hiervan, muziek of een sprookje: als inspiratie voor
collages.
* Maak een tekening van je collage met penseel en Oost-Indische inkt.
Materiaal: schaar, lijm, papier, oud boek of schetsboek, tijdschriften, kranten, Oost-Indische inkt,
stiften, verf.

"De duizend en één nachten" Matisse

Woensdagavond Keramiek M a r g a K n a v e n
Geen bijzonderheden.
Donderdagochtend Model en portret M a r i j k e P o s t m a
Ook in maart blijven we elkaar, zover nodig, nog via Zoom ontmoeten. In deze Zoom-meetings
tekenen we elkaars portretten, bespreken we de wekelijkse opdrachten en kan eigen werk
besproken worden. De opdrachten staan in het teken van model/portret. Naast de aangeboden
thema’s is er aandacht voor het werken met diverse materialen en technieken. Als je zin hebt om
aan te sluiten, laat het me dan even weten. Als we in maart de KWA weer open mocht gaan, dan
geef ik jullie via de groepsapp door welke lessen er in maart gegeven gaan worden.

Donderdagmiddag Grafiek B r e c h t j e V e r b e r n e
Geen bijzonderheden.

8

Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k B l a a u w
In het voorjaar gaan we exposeren in de Hortus in Nijmegen,
https://www.hortusnijmegen.nl . De Hortus bestaat uit twee tuinen, de theetuin
is vooral geschikt om beelden te exposeren en is goed afgesloten. De botanische
tuin is openbaar en daar zou je meer tijdelijke installaties kunnen maken. Ter
inspiratie laat ik bij de zoom sessie op 4 maart foto’s zien met het thema:
“kunst in de natuur”.

Vrijdagochtend Tekenen en schilderen M a r g r e e t H e i n e n
Kies een onderwerp uit waar je weerstand of desinteresse voor hebt. Ook de manier van het
onderwerp weergeven kan haaks staan op wat je gewend bent. We proberen er achter te komen
wat die weerstand op roept en hoe je het onderwerp of de werkwijze je toch eigen kunt maken.

Vrijdagochtend Keramiek M a r g a K n a v e n
Geen bijzonderheden

Vrijdagmiddag Model en portret M a r g r e e t H e i n e n
Via Zoom houden we contact en bespreken we elke week weer een nieuwe opdracht.
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Uit de pen van
Loes Gast

Schilderen, ik wilde het ook wel eens proberen.
Maar ja, hoe begin je? En moet je daar geen talent voor hebben? Dus typte ik op YouTube maar
eens in: ‘Beginnen met schilderen’. Zo kwam ik terecht bij een video van ene Frank Clarke, een
gemoedelijke Ierse man met spierwit haar. ‘Iedereen die het
echt wil, kan leren schilderen’, zei hij met een fijn Iers accent.
‘Je hebt alleen in het begin iemand nodig die je vertelt hóe je
het moet aanpakken’. En hij ging me dat vertellen, dus volgde
ik zijn digitale les. Het eerste aquarelschilderijtje dat ik
maakte, werd een eenvoudig landschapje met waterverf, heel
simpel. Ik was best trots op het resultaat. Het staat ingelijst
nog steeds in mijn boekenkast. Dat smaakte dus naar meer!
Nieuwsgierig geworden, ging ik door, stapte na een tijdje van aquarel over op acryl en nu ben ik
aan het experimenteren met olieverf. Wat een heerlijke bezigheid, dat schilderen. Onze tuinkamer
is gaandeweg getransformeerd tot atelier. Op Marktplaats heb ik voor een prikkie een schildersezel
gekocht. De winkel voor kunstenaarsbenodigdheden, die ik anders altijd voorbijliep, is voor mij nu
een walhalla. Voor mijn verjaardag vraag ik cadeaubonnen om daar te besteden.
Via een vriendin kwam ik in aanraking met de KWA. De
formule van deze vereniging leek me wel wat. Samen met
anderen een passie delen en in vrijheid jezelf hierin
ontwikkelen onder deskundige begeleiding. In januari 2019
werd ik lid van de club. Bij Annemarie Noorderwerf ben ik op
woensdagmiddag begonnen en ik schilder er nog steeds met
veel plezier. Ik weet nog goed hoe ik bij de eerste les van
Annemarie worstelde met een stilleven dat ze op een tafel had
opgesteld, een boomstammetje met wat
gekleurde doeken eromheen
gedrapeerd, een poppetje hier en daar. Geen idee hoe te beginnen, ik kreeg
het er warm van… ‘Begin maar gewoon’, zei Annemarie. Ik schilderde de
boomstam bruin, de lucht blauw. Andere kleuren zag ik er nog niet in. Maar
met de aanwijzingen van Annemarie kwam er geleidelijk meer kleur in.
Inmiddels heb ik al zoveel meer geleerd over kleuren en hun toepassingen.
Behalve landschappen schilder en teken ik nu ook graag portretten. Ik vind
het fascinerend om te ontdekken hoe door het gebruik van licht en donker
een gezicht tot leven komt.

Om mijn steentje bij te dragen aan de vereniging ben ik toegetreden tot de PR-groep. Er was
iemand nodig voor het opzetten en onderhouden van de nieuwe website. Ik vind het een prachtige
website geworden. Er is veel ruimte gereserveerd voor het tonen van kunstwerken van onze leden.
Kijk maar eens op de homepage onder ‘KWA Kunst’ of in de Galerij, https://www.kwa-vtk.nl/.
Een genot om naar te kijken!
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Belangrijke data:
Tuinonderhoud
Kopij Maandbericht Deadline

De 2e en 4e zaterdag van de maand van 9.30 u
tot ongeveer 12.00 u.
15 maart naar maandbericht@kwa-vtk.nl

Website: www.kwa-vtk.nl
Kopij voor website webmaster@kwa-vtk.nl

Schilder mee aan decor voorstelling Muziektheater De Plaats
Muziektheater De Plaats is op zoek naar Arnhemmers die mee willen schilderen aan het decor van ‘Op het
Puin, en dan nu’. Onder leiding van kunstenares Mirthe Dokter werk je vanuit huis mee aan een panorama
van levensgrote portretten uit 1946 en nu. Aanmelden kan tot 5 maart.
Om in deze tijd Arnhemmers met elkaar te verbinden start Muziektheater De Plaats een uniek project rondom
de voorstelling ‘Op het Puin, en dan nu’. Deze indringende muziektheatervoorstelling speelt van 11 t/m 23 mei
2021 in De Eusebiuskerk en staat stil bij 75 jaar wederopbouw in Arnhem.
Voor het decor van deze voorstelling maakt kunstenares Mirthe Dokter een panorama bestaande uit
levensgrote portretten van Arnhemmers uit 1946 en nu. Wij zijn op zoek naar Arnhemmers die affiniteit
hebben met schilderen en graag deel uitmaken van dit bijzondere project, onder professionele begeleiding.
Elke deelnemer bezorgen we thuis een verfpakket met een doek waarop je twee portretten schildert: één van
jezelf, en één van iemand die leefde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Via een zoom-sessie krijg je een
uitgebreide instructie van Mirthe Dokter. We halen vervolgens de portretten op brengen deze samen tot één
groot panorama van tientallen meterslang. Het resultaat is te zien als betekenisvol decor tijdens de
voorstellingen in mei.
Aanmelden
Aanmelden kan tot 5 maart via de website van Muziektheater De Plaats: www.muziektheaterdeplaats.nl.
Mirthe Dokter
De Arnhemse Kunstenaar Mirthe Dokter is bekend van Het Volk der Introverten, een groeiend beeldend
kunstwerk van en door Arnhemmers gemaakte kleihoofdjes in Museum Arnhem. Voor de voorstelling maakt ze
in plaats van een gekleid een geschilderd volk bestaande uit de vele gezichten van Arnhemmers toen en nu.
www.mirthedokter.nl-
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