CULTUURPODIUM BOVENSMILDE
Schilderen in en om de Waterstaatskerk
Waterstaatskerk Bovensmilde, Hoofdweg 186, Bovensmilde

Woensdag 5, 12 en 19 juni
Schilderstudio Galyna Aguf uit Assen organiseert in
samenwerking met het CultuurPodium Bovensmilde voor
cursisten en andere , 12 en 19 juni 2019
Teken en belangstellenden in de maand juni diverse workshops
in de open lucht, een zgn plein air. Dit seizoen in en om de
Waterstaatskerk van Bovensmilde op 5, 12 en 19 juni
aanstaande. Bijzonder is dat deelnemers worden gevraagd hun
schilderij beschikbaar te stellen ten behoeve van een veiling.
Opbrengst van de veiling komt ten goede aan het
verduurzamingsproject van het CultuurPodium Bovensmilde.
Met het oudste monument van Bovensmilde uit 1868 als
uitgangspunt is er veel te leren en te zien voor elke kunstenaar.
Kosten deelname: 1 dag € 50, 2 dagen € 90 en 3 dagen € 120.
Op 5, 12 en 19 juni beginnen we bij voldoende aanmeldingen
om 10 uur en de plein air eindigt om 16.00 uur.
Meer info en opgave :
galyna.aguf@gmail.com of 06 576 55 269.

Vrijdag 26 juli van 9:30 tot 16:00 uur.
Schilderen voor een monument
Schilder je graag? Draag je de Waterstaatkerk in Bovensmilde een warm hart
toe en lijkt het je leuk om dit monument eens te schilderen? CultuurPodium
Bovensmilde en de schildergroep van het Buurtinfohuis nodigen iedereen met
enige schilderervaring uit op vrijdag 26 juli van 9.30-16.00 uur dit monument te
komen schilderen. Bij mooi weer buiten, anders binnen. Het monument is op
die dag uitgangspunt voor een schildering, tekening, foto, collage, kleireliëf of
wat je ook maar kunt bedenken. Het kan een realistische weergave zijn of een
meer impressionistische of abstracte weergave. De buitenkant kan je
inspireren, maar het interieur of juist een detail van het gebouw ook De
bedoeling is om de gemaakte werkstukken ten toon te stellen in het
monument en uiteindelijk te veilen. De opbrengst van de veiling is bestemd
voor de noodzakelijke verduurzaming van het monument. Spelregels: ieder
neemt zelf het benodigde materiaal mee en kan zelfstandig aan het werk. Eigen
lunch meenemen, voor koffie en thee wordt gezorgd. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden. Informatie en opgave vòòr 20 juli bij: Godfried
Westen, gwwesten@xs4all.nl of Hannie van der Gijp, hvdgijp51@gmail.com/
06 25510725

www.cultuurpodiumbovensmilde.nl

