NIEUWSBRIEF ATELIER ANNEKE WESSELS
VOORJAAR 2022

We gaan de lente weer tegemoet en ik kijk uit naar alle mooie bloesem in onze boomgaard
en naar de komst van de schapen en hun lammetjes met al hun gedartel en gespring.
Nu alle coronamaatregelen opgeheven zijn kunnen alle cursussen en workshops weer als
vanouds gegeven worden en er wordt weer volop gebeiteld in steen in alle lessen en
workshops, binnen én buiten.

In deze Nieuwsbrief
-Zomerworkshops 2022
-Wekelijkse cursussen voorjaar 2022
-Maandelijks Dagworkshops voorjaar 2022

- Zomerworkshops Beeldhouwen in steen 2022:
Komende zomer geef ik weer mijn Zomerworkshops Beeldhouwen in steen.
Met mijn ruim 30 jaar aan ervaring als beeldhouwer en 20 jaar als beeldhouwdocent heb
ik al menig beeldhouwliefhebber mogen begeleiden naar een mooi eindresultaat en ik kijk
uit naar weer een zomer vol enthousiaste beeldhouwliefhebbers.

Alle 20 Data:
Juli:
6-7-8-9 en 20-21-22-23
Augustus: 3-4-5-6 en 17-18-19-20 en 31
September: 1-2-3
Let op: Geen vaste weken , maar 20 dagen om uit te kiezen.

- alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur, het atelier is open vanaf kwart voor 10
- de workshops zijn voor beginnende én gevorderde beeldhouwliefhebbers
- iedereen wordt op zijn of haar eigen niveau door mij persoonlijk begeleid
- er wordt in de workshops enkel handmatig gebeeldhouwd
- alle dagen gaan door, er is geen minimum, wel een maximum aantal van 8 deelnemers per dag
- er kan zowel 1-daags als meerdaags worden deelgenomen
- je kan kiezen hoe vaak én wanneer je wilt meedoen, zolang er plek is, geen vaste weken dus
- voor alle deelnemers is er een mooie ruime werkplek beschikbaar
- bij zeer zonnig weer zijn er voor alle deelnemers parasols beschikbaar om onder te werken
- bij eventuele regen is er voor iedereen ook een mooie overdekte plek beschikbaar
- op voorraad aanwezig in het atelier: albast, serpentijn, speksteen, kalksteen, Belgisch hardsteen
- zelf een stuk steen of een beeld in wording meebrengen naar de workshop is ook mogelijk
- deelnemers brengen zelf een lunch mee naar de workshop
- deelnemers die van ver komen kunnen overnachten in een van de vele B&B’s, campings of hotels
in de buurt van het atelier. De deelnemers boeken de overnachting zelf, op verzoek stuur ik een
lijst met een aantal adressen.
- kijk voor nog meer foto’s, informatie en een impressie van het atelier op mijn website, Facebooken Instagramaccount (adressen onderaan deze Nieuwsbrief)

Aanmelden Zomerworkshops: op de website is een aanmeldformulier te downloaden of
stuur mij een email en ik laat je weten of er plek is op de dag(en) van je keuze en email je het
aanmeldformulier (link emailadres onderaan deze Nieuwsbrief).
Heel graag tot ziens in de zomer.

Wekelijkse Cursussen
De wekelijkse cursussen gaan dit voorjaar nog door t/m 10 juni 2022.
Op dit moment heb ik op de vrijdagmorgen 2 plekken vrij, les van 10.00 tot 12.30 uur.
Alle lesdagen en -tijden:
Woensdagmorgen 10.00 tot 12.30 uur
Woensdagmiddag
13.15 tot 15.45 uur
Donderdagavond
19.30 tot 22.00 uur
Vrijdagmorgen
10.00 tot 12.30 uur

Aanmelden en instromen kan op ieder moment, zolang er plek vrij is.
Wil je graag op 1 van deze dagen op les komen stuur mij dan een email, ik geef je dan door
of er nog ergens plek is in een cursus of eventueel binnenkort vrijkomt.
Is een cursus vol, dan kan je je aanmelden voor de wachtlijst.

Afgelopen week was het zo mooi weer dat 2 cursusgroepen ook weer heerlijk in een warm
zonnetje buiten konden werken op het grote terras voor het atelier.

Data maandelijks Dagworkshops:
Tot aan de zomer staan er op dit moment nog 4 zaterdagen gepland:

Zaterdag 12-3 / 9-4 / 14-5 / 11-6

Alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur, atelier open vanaf kwart voor 10.
Aanmelden voor de maandelijkse dagworkshops gaat via email (link onderaan), je
ontvangt dan alle informatie.
In het najaar volgt de volgende reeks Maandelijkse Dagworkshops voor cursusjaar
2022/2023, de data daarvan komen in de Zomernieuwsbrief te staan.

Heel graag tot ziens in het atelier in Lienden op de Burgemeester Houtkoperweg 1.
Met hartelijke groet,
Anneke Wessels
Ken je iemand die deze Nieuwsbrief ook zou willen ontvangen stuur deze Nieuwsbrief dan
alsjeblieft door.

Locatie:
Telefoon:
Email:
Website:
Facebook:
Instagram:

Burg. Houtkoperweg 1, 4033 BJ Lienden
06 4986 0575
info@annekewessels.nl
https://www.annekewessels.nl
https://www.facebook.com/atelierannekewessels
https://www.instagram.com/atelierannekewessels

