
Kom naar het Open Atelier
van Kunstvereniging Diepenheim!

Zondag 24 juli van 14.00 tot 16.30 uur



Zomer: 

‘Wat zijn mij wolken nog en wegen’ – oude tradities, nieuwe vertellingen. 
Zomertentoonstelling met o.a. Linda Nieuwstad. t/m 18 september 2011
All About Drawing. Tentoonstelling met o.a. een tekeningen-installatie van 
Lenneke van der Goot. t/m 28 augustus 2011

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11-17 uur.  www.kunstvereniging.nl

  Open Atelier Kunstvereniging Diepenheim
  Voor iedereen van 8 – 88 jaar
Doel van de Ateliers is om jong en oud, ervaren of beginner, aan de hand van steeds een ander thema, 
aansluitend op de tentoonstellingen en in de geest van Kunstvereniging Diepenheim, onder vakkun-
dige begeleiding aan de slag te laten gaan. Zodat iedereen, ongeacht niveau of ervaring, zijn / haar 
eigen beleving bij het onderwerp kan omzetten in een unieke vorm.

     seizoen van uitgesproken kleuren en fel (zon)
licht.  Uitbundigheid die je soms wel wat langer zou willen bewa-
ren – als het kon. Of misschien staat de overdaad van de zomer je 
juist tegen en zou je haar liever willen intomen – als het kon. In het 
derde Open Atelier van Kunstvereniging Diepenheim proberen we 
de zomer te vangen in een persoonlijk werkstuk. 

Geïnspireerd door het werk van Linda Nieuwstad en Lenneke van 
der Goot, die beiden momenteel exposeren bij Kunstvereniging 
Diepenheim, maken we een tak tot bloem en omgekeerd. Door uit 
te gaan van je eigen gevoel bij de zomer maak je een uniek kunst-
werk dat zeker tot in de herfst meegaat.

  Open Atelier Kunstvereniging Diepenheim: 

  100% zomer.
Datum Zondag 24 juli 2011 van 14.00 uur tot 16.30 uur
Locatie Verzamelen bij Kunstvereniging Diepenheim, 
  Grotestraat 17. Na een korte rondleiding in de tentoon- 
  stelling lopen we naar herberg De Pol voor de work-
  shop. Voor iedereen van 8 – 88 jaar.
Deelname kost € 15,-, inclusief materiaal, 
  kinderen tot en met 16 jaar € 5,-. 
  Meld je aan: t.zevenhuizen@kunstvereniging.nl
  of 0547-352143.


