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In deze nieuwsbrief: 
 
-Expositie van leden van de dinsdagmiddag en      
woensdagmorgengroepen 
-Workshop Cor Spil: modeltekenen met pigment 
-Meer over evenementen in 2019 
  

Expositie bij Perspectief 
Castricum – Alweer voor de 
achtste keer houden de schilders 
van de dinsdagmiddaggroep en 
de keramisten van de 
woensdagmorgengroep van 
Perspectief hun jaarlijkse 
najaarsexpositie.  
Op zaterdag 27 en zondag 28 
oktober tussen 11.00 en 17.00 
uur is het atelier van Perspectief 
aan de van Oldenbarneveldtweg 
37 in Bakkum geopend en 
worden de diverse kunstwerken van beide groepen tentoongesteld. Ook dit 
jaar zijn de leden van Perspectief er weer in geslaagd een gevarieerde en 
kleurrijke expositie samen te stellen. Immers, bij Perspectief kunnen de leden 
in hun eigen stijl in verschillende technieken met verschillende materialen 
werken in een werkgroep naar keuze. Het spreekt voor zich dat alle werken 
met veel passie en enthousiasme door de amateur-kunstenaars zijn gemaakt. 
Veel kunstwerken zijn bovendien te koop en is er voor elke beurs wel iets 
moois te vinden.  
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u genieten van wat de 
leden van Perspectief in hun vrije tijd maken en tevens kunt u inlichtingen 
krijgen over de diverse werkgroepen, basiscursussen en de diverse 
workshops die Perspectief te bieden heeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modeltekenen met een zakje pigment 
Zaterdag 17 november 2018 

Van 13.30 tot 16.30 uur 
o.l.v. Cor Spil  

 
Onlangs hing er in atelier 1 een 
behangrol vol portretten van de 
deelnemers van de 
maandagmiddaggroep, getekend door 
Cor Spil.  
Van verschillende kanten kwamen er 
nieuwsgierige reacties binnen: “hoe 
heeft hij dat gedaan?”,  “ik zou wel 
willen weten hoe dat moet” en “dat zou 
ik ook wel eens willen proberen”. 
Welnu Cor is bereid gevonden om 
tijdens een workshop deze techniek uit 
te leggen en te demonsteren.  
Cor start met een praatje over lijn en 
toonwaarde gevolgd door een korte 
demonstratie.  Daarna gaan de 
deelnemers zelf aan de gang met een 
pigmentzakje, een gum en een 
pastelpotlood om zo kennis maken met 
deze techniek.   
Het doel is om op een vlotte efficiënte 
wijze de basis voor een portret- of 
modeltekening neer te zetten.  
 

Voor de pauze wordt er model getekend naar gekleed model in diverse korte 
poses. Na de pauze geeft Cor een korte demonstratie portrettekenen waarna 
we met een nieuw model elk kwartier onze eigen “pigment-portrettekening” 
gaan maken.  
Kortom, dit belooft een leerzame middag te worden. 
Kosten: € 30,00 voor niet-leden en € 25,00 voor leden inclusief alle 
materialen. 
Tot één week voor aanvang van de cursus kunt u kosteloos annuleren, 
daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd 
Aanmelden via de website: www.perspectiefcastricum.nl 
Of bij Froukje Docter, tel 06-13050180 , mail: froukjedocter@gmailcom 

 

 
 

http://www.perspectiefcastricum.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meer nieuws van de evenementencommissie 

 
De evenementencommissie licht ook vast een tipje van de sluier over 
komende workshops en cursussen in 2019: 
*Op donderdagavond 10 januari start er o.l.v.  Fré Ham een zes avonden 
durende basiscursus tekenen. 
*Deze zal vervolgd worden op donderdagavond 28 febr met een zes weken 
durende basiscursus schilderen. 
*Op zondag 3 februari komt Henk van Dam tussen 9.30 en 16.30 uur weer 
een workshop “Intuïtief Model Schilderen” geven waarbij een naaktmodel 
aanwezig zal zijn. 
*Ton Rota verzorgt in de voorjaarsvakantie van maandag 18 t/m donderdag 
21 februari van 9.30 tot 12.30 uur een cursus modelboetseren naar een 
gekleed mannelijk model. 
* Zondag 3 maart willen we o.l.v.  Fré Ham van 13.30 tot 16.30 uur een tiental 
Perspectief-opa’s of oma’s samen met hun kleinkind een groot vrolijk 
schilderij laten schilderen. 
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