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In deze nieuwsbrief: 

• Nieuw: galerie voor leden op website 

• Zomerworkshops 

• Tips voor thuiszitters 

 

In plaats van de Kunst Fiets Route: galerie op onze website 
 
Nu wij als leden van Perspectief noodgedwongen op afstand van elkaar zijn gezet en 
de KFR ook niet doorgaat, is het goed om digitaal de contacten warm te houden en 
een soort tentoonstelling op de website te maken. 
Het  idee is geopperd om onze kunstzinnige uitingen (al dan niet in opdracht van je 
begeleider gemaakt) te laten zien via de website. 
Hiervoor is  een nieuwe “knop” aangemaakt onder de naam “GALERIE” . 
Maak één of meerdere foto’s van het werk dat je onder handen hebt, of thuis hebt 
afgerond.Het mogen ook foto’s zijn van werk dat nog niet eerder bij Perspectief te 
zien is geweest. 
Het werk wordt niet te koop aangeboden. 
De foto dient in “landscape (liggend) formaat” te worden aangeleverd. Ook “portret 
(staand) formaat” gewoon in “landscape formaat” fotograferen. Het werkstuk gaat 
nog meer spreken als je erbij  vermeldt welke techniek er gebruikt is en zo mogelijk 
een pakkende titel. 
Stuur dat naar Margreet van der Berg: ict@perspectiefcastricum.nl     
Op deze manier richten we een digitale tentoonstelling in, waar iedereen kan komen 
kijken,  plezier aan beleeft en misschien ook nog wel inspiratie opdoet. 
 
We rekenen op een grote opkomst! 
 

Zomerworkshops 2020 
 
Na regen komt altijd weer zonneschijn en daarom hoopt de 
evenementencommissie van harte dat in augustus onze ateliers weer in 
gebruik mogen zijn. Niemand weet het, dus is er altijd een kans dat onze 
zomerworkshops toch niet door kunnen gaan. Daarom hebben we gemeend 
dit jaar een afgeslankt programma samen te stellen. 
Maria Heideveld trapt op donderdag 6 en vrijdag 7 augustus af met een twee 
ochtenden durende cursus “Zelfportret schilderen met Zorn palet in 
cobraverf”. Het Zorn palet bestaat uit slechts vier kleuren waarmee je warme 
huidtinten kan mengen.  
Van maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus vindt de befaamde Perspectief 
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Steenhakweek plaats. Helaas voor belangstellenden: deze week is nu al 
volgeboekt! 
Maandag 17 augustus van 9.30 tot 15.00 uur en woensdag 19 augustus van 
9.30 tot 11.30 uur kunnen liefhebbers van glas een dier, of desgewenst iets 
anders, in glas fusen. Er zit bij deze cursus één dag tussen omdat het werk 
tussentijds in de oven moet. 
Donderdag 20 en vrijdag 21 augustus tussen 13.30 en 16.30 uur komt Jaap 
van der Dussen weer voor de twee middagen durende cursus “Durf 
Abstract”. Mochten er, evenals vorige jaren, veel belangstellenden zijn dan 
wil Jaap op donderdag 27 en vrijdag 28 augustus nogmaals naar Perspectief 
komen. 
Voor alle informatie over deze zomeractiviteiten maar ook om aan te melden, 
zie onze website: www.perspectiefcastricum.nl 
Namens de evenementencommissie, 
 
Annemieke Jurrjens. 
 

 

Kleurgebruik in beelden 
 
Deze afbeelding vond ik van een kunstwerk  
uit 1995 met de toepasselijke titel  
“Het natuurlijke verloop van virussen”  
van Jez Noond.  
Ook in deze moeilijke tijd is hier misschien wat 
inspiratie uit te halen. 
Het is een assemblage van diverse materialen, 
waarbij kleur een belangrijke rol speelt. 
Kleur kan op verschillende manieren toegepast 
worden. Voor ons ook een idee om iets uit te 
proberen in kleur? 
 
Met groet 
 
Peter Schelvis 
 
(begeleider woensdagochtendgroep) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzonden door Redactie Nieuwsbrief Perspectief 
 
nieuwsbrievenperspectief@gmail.com 
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