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In deze nieuwsbrief: 
 

• Perspectief wordt weer actief 

• Cursus Ruimtelijk schetsen 

• Vakantie of gewoon doorgaan? 

• Ode aan het landschap 
 

Perspectief wordt weer actief! 
 
Na een lange periode van lockdown, thuisblijven en voorzichtig zijn proberen 
we met z’n allen langzamerhand het verenigingsleven weer aan het rollen te 
krijgen.  
Ook bij Perspectief was het stil maar daar gaan we wat aan doen!  De 
evenementencommissie durft het zo langzamerhand aan om na de zomer 
weer te starten met cursussen en workshops.  
Daarnaast hopen we onze leden in het najaar te trakteren op een paar 
verrassende dagen. Alle plannen zijn nog prematuur, dus kunnen we er nog 
niets over zeggen.  
Als er nieuws is krijgt u dat per nieuwsbrief of via onze site zeker te horen! 
 
Evenementencommissie 
 
 

Cursus “Ruimtelijk schetsen” bij Perspectief 
 
Ook amateurkunstenaars 
die al langer schilderen 
hebben vaak moeite met 
het toepassen van het 
perspectief en de 
verdwijnpunten in hun 
werk.  
Een onderwerp waar zelfs 
academiestudenten 
langdurig op moeten 
studeren. 
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Iedereen heeft er wel van gehoord maar hoe zit het ook alweer?  

 
Om dit moeilijke onderwerp voor iedereen toegankelijk en toepasbaar te 
maken heeft Perspectiefdocent Dora Overmars (zie foto) de cursus 
“ruimtelijk schetsen” ontwikkeld.  
Deze cursus belooft geen droge theoretische kost te worden maar Dora gaat 
ons leren hoe je met twee of drie verdwijnpunten en enkele aannames meer 
diepte en de juiste verhouding in je schilderij kan krijgen.  
Elke les begint met een half uur instructie om na een korte koffie/theepauze 
zelf een werkstuk te maken waarin de geleerde stof toegepast kan worden. 
Deze zeven middagen durende cursus start op 2 oktober 2021 van 14.00 tot 
16.00 uur in het atelier van Perspectief.  
Het bestuur van Perspectief heeft er alles aan gedaan om de ateliers volgens 
de richtlijnen van het RIVM in te richten. 
De kosten van deze cursus bedragen € 90,00 voor leden  
en € 120,00 voor niet-leden. Materialen zelf meenemen. 
Voor meer informatie zie onze website. 

 
Vakantie? Gewoon doorgaan…. 
 
De vakantieperiode is weer aangebroken, maar een aantal leden kan het niet 
laten en komt gewoon naar de ateliers. 
 
Zie beelden hiervan. 
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Perspectief begint weer officieel op de eerste zaterdag van september (4 
september).  
 
 
Oer-ij vraagt om vastlegging in beelden: Ode aan het landschap 
 
Graag maken we 
melding van een 
interessant  initiatief 
en een prijsvraag 
voor de schilder- 
en tekenwedstrijd 
'Ode aan het Oer-
IJ', waarbij de 
bewoners van het 
Oer-IJ gebied (regio 
Kennemerland) 
worden opgeroepen 
een persoonlijke 
lofzang op het 
landschap van het 
Oer-IJ gebied te 
vangen in een 
kunstwerk.  
 
Een leuke uitdaging voor de zomermaanden!! 
Info:  www.oerij.eu/ode-aan-het-landschap). 
 
 
Redactie:  
Nieuwsbrief Perspectief 
nieuwsbrievenperspectief@gmail.com 

http://www.oerij.eu/ode-aan-het-landschap
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