NIEUWSBRIEF ATELIER ANNEKE WESSELS
NAJAAR 2018

De Zomerworkshops waren dit jaar zonovergoten, er waren veel deelnemers.
Mijn hartelijke dank aan iedereen die heeft meegedaan,
ik vond het een feest om aan zoveel beeldhouwliefhebbers les te mogen geven

In deze Nieuwsbrief:
- 1 plek vrij in de wekelijkse cursussen
- Data Dagworkshops cursusjaar 2018-2019
- 2de DUS Symposium augustus 2018
- Herfstvakantie
- Agenda Stichting Werk aan het Spoel
- De volgende Nieuwsbrief

- 1 plek vrij in de wekelijkse cursussen

Er is momenteel 1 plek beschikbaar voor wie wil leren beeldhouwen in steen op de
dinsdagavondcursus, wekelijks les van 19.30 tot 22.00 uur.
Wil je ook op les komen, stuur dan een email naar info@annekewessels.nl
Als je iemand kent met interesse, dan doe je mij een groot plezier door deze nieuwsbrief door te
sturen.
Alle overige cursussen zijn vol.

- Dagworkshops oktober 2018 - mei 2019
Ook dit cursusjaar zijn er weer maandelijkse Dagworkshops Beeldhouwen in steen.
Ik geef ze dit keer op:

Zondag 14-10 / 18-11 / 16-12 / 27-1 / 10-2 / 24-3 / 14-4 / 19-5
Alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Deelname kan weer zowel 1-daags als meerdaags.
Uitvoerige informatie vind je op de Dagworkshoppagina van www.annekewessels.nl.
Daar kan je ook een aanmeldformulier downloaden, of vraag er 1 aan via info@annekewessels.nl

- DUS Symposium 2018
Het DUS Symposium 2018 viel dit jaar middenin de 2de hittegolf van afgelopen zomer. Het was een
zeer warme week met temperaturen van rond de 35 graden Celsius, maar desondanks heb ik toch
alles wat ik af wilde hebben ook afgekregen.
Ook dit jaar was het thema weer “Utrecht”.

Alle leden van DUS zijn weer in eenzelfde formaat van 40x25x20 cm begonnen, dit keer konden we
kiezen uit Belgisch hardsteen of Anröchter Stein.
Ik heb nogmaals voor Belgisch hardsteen gekozen. Ik wilde ook dit beeld kunnen opnemen in mijn
eigen huidige thema “Stromingen en rimpelingen” en heb mij daarom opnieuw gericht op wat er
stroomt in en om Utrecht en kwam dit keer uit op de vele snel-, spoor- en vaarwegen rond en door
Utrecht, een continu verkeersstroom. Om in Nederland van noord naar zuid en van oost naar west
te komen kom je, of je nu wilt of niet, langs of door Utrecht, het is het hart van Nederland.
IK heb daarom gekozen Utrecht uit te beelden als een groot hart, waar omheen verkeersaders
lopen, ieder met hun eigen textuur, elkaar kruisend en sommige deels verdwijnend in het centrum
van het hart.
Tijdens het symposium wilde ik het hart maken en dat is dus ondanks die hitte gelukt. Bij de
presentatie op de laatste dag van het symposium heb ik alle verkeerswegen even met tape erop
uitgezet, die wegen ben ik nu aan het beitelen op het fort.
Ik nodig je graag uit het maakproces te volgen op
mijn Instagrampagina: www.instagram.com/atelierannekewessels/ en
mijn Facebookpagina: www.facebook.com/AtelierAnnekeWessels
De DUS groep kan je volgen op Facebook: DUS De Utrechtse Steenbeeldhouwers

Vooraankondiging:
Expositie beelden van de 2 DUS Symposia: juli en augustus 2019
Alle beelden van beide DUS Symposia zijn volgend jaar juli en augustus te zien in onze expositie in
het Oude Stadhuis van Utrecht. Informatie daarover volgt.

- Herfstvakantie
Wegens vakantie is het atelier gesloten van 20 t/m 29-10-2018.
Aanmelden voor een cursus of 1 of meerdere dagworkshops kan dan via info@annekewessels.nl

- Agenda Werk aan het Spoel
In oktober organiseert Stichting Werk aan het Spoel nog 2 activiteiten:
Nacht van de nacht, 27 oktober, 20.00 tot 22.00 uur
Spooky op het Spoel, 31 oktober, 19.00 tot 21.00 uur (vanaf 10 jaar)
Kijk voor alle informatie op https://www.werkaanhetspoel.nl/agenda/

- De volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief komt in december uit.
Hartelijke groet,
Anneke Wessels

Locatie Atelier:
Postadres:
Telefoon:
Email:
Websites:

Atelier Anneke Wessels
Werk aan het Spoel, Bomvrij Gebouw Noord
Goilberdingerdijk 40a, Culemborg
Burgemeester Houtkoperweg 1, 4033 BJ Lienden
0344 795 265 / 06 49 860 575
info@annekewessels.nl
www.annekewessels.nl
www.werkaanhetspoel.nl
Volg mij op
www.facebook.com/AtelierAnnekeWessels
www.instagram.com/atelierannekewessels

Mocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuur dan een email naar
info@annekewessels.nl dan haal ik je van mijn mailinglijst

