NIEUWSBRIEF ATELIER ANNEKE WESSELS
Voorjaar 2018

In het weekend van 14 en 15 april is de start van het Fortenseizoen.
Op Werk aan het Spoel is op zondag 15 april de opening van de prachtige buitenexpositie
Forten van Boven, die op het grasveld achter mijn atelier opgesteld staat.
In mijn atelier is de 15de weer een dagworkshop. Dit en nog meer in deze Nieuwsbrief
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- Zomerworkshops 2018

Mijn zomerprogramma is klaar! Er kan komende zomer weer heerlijk gebeeldhouwd worden op
het plein voor mijn atelier. Ik bied mijn zomerworkshops dit jaar iets anders aan.
In plaats van 2 x 9 dagen geef ik ze dit keer in 3 rondes van 5 dagen, steeds van woensdag t/m
zondag, alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur.
Net als in voorgaande jaren kan je weer zelf bepalen op welke dagen én aan hoeveel dagen je wilt
meedoen en ook kan je ze weer zowel aansluitend als verspreid over alle 15 dagen komen volgen.
Je kruist hiervoor heel makkelijk op het inschrijfformulier de dag(en) van jouw keuze aan.
Nieuw dit jaar is dat er ook in juni gebeeldhouwd kan worden.
Kwam het je in vorige jaren nog niet uit om deel te nemen, dan hoop ik dat er deze keer dagen
tussen zitten die wel lukken:

wo. 27-6 t/m zo. 1-7
wo. 25-7 t/m zo. 29-7
wo. 15-8 t/m zo. 19-8

Alle informatie is uitvoerig te lezen op de zomerworkshoppagina van www.annekewessels.nl
Aanmelden:
In de bijlage van deze email zit een inschrijfformulier voor de Zomerworkshops, aanmelden kan
ook via info@annekewessels.nl of 06 49 860 575

- Maandelijkse Dagworkshops voorjaar 2018
Dit voorjaar zijn er nog 2 dagworkshops:
Zondag: 15-4 en 13-5, beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor alle informatie op www.annekewessels.nl of www.facebook.com/AtelierAnnekeWessels
Aanmelden: via info@annekewessels.nl of 06 49 860 575

- Brochure DUS Symposium klaar

De brochure van het eerste DUS Symposium (De Utrechtse Steenbeeldhouwers) is klaar en
prachtig geworden. Hij is, tegen een kleine vergoeding van € 5,-, verkrijgbaar in mijn atelier en bij
de overige DUS leden (zolang de voorraad strekt).
In de brochure zie je ons aan het werk tijdens het symposium en kan je lezen over onze
achtergronden, ook hebben we allemaal een verhaal geschreven over de inspiratie voor én het
werkproces aan de steen en zijn er meerdere foto's opgenomen.
We hebben allemaal ons beeld in een gewenste maar vooralsnog virtuele context op een Utrechtse
locatie geplaatst.
Wil je een exemplaar hebben stuur mij dan even een email of kom langs in het atelier.
Je kan ons ook volgen op: www.facebook.com/DUS De Utrechtse Steenbeeldhouwers .
Komende zomer maken alle DUS leden nogmaals ieder een beeld op het thema Utrecht.
In juli en augustus 2019 zullen dan alle werken te zien zijn in een DUS expositie in het stadhuis van
Utrecht, meer hierover te zijner tijd.

- Werk in wording
De afgelopen maanden ben ik verder gegaan met mijn nieuwe reeks met als thema “rimpelingen
en stromingen”, waarvan het DUS beeld de eerste was.
De laatste 2 maanden heb ik op het fort gebeeldhouwd in een blok bardiglio marmer (linker foto),
dit ben ik nu thuis aan het polijsten.
Afgelopen week heb ik op het fort een nieuw werk opgezet in een plaat Belgisch hardsteen
(rechterfoto).

- Instagram
Zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen viel ben ik tegenwoordig ook actief op Instagram.
Op mijn instagrampagina zet ik regelmatig foto’s van het werk in wording.

Daar er ook in het buitenland naar gekeken wordt heb ik gekozen voor Engelstalige berichten,
soms samen met een Nederlandse tekst, soms link ik ze met mijn bedrijfspagina op facebook.
Al een kijkje genomen? Ik zet er zeer regelmatig foto’s van werk in wording op en geef altijd zeer
actuele informatie over het atelier, mijn beelden, het fort en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
www.instagram.com/atelierannekewessels

- Openingstijden Atelier en Galerie in de zomer
Eind mei zijn de laatste wekelijkse lessen van de jaarcursus, daarna begint mijn zomerprogramma.
Daar ik in de zomer doordeweeks geen les geef (op de zomerworkshopdagen na), zal de galerie
van juni tot half augustus ook op doordeweekse dagen open zijn als ik op het fort ben.
Van 20-8 t/m 31-8 ga ik op vakantie en is de galerie en het atelier gesloten.
Wil je de galerie bezoeken en zeker weten dat ik op het fort ben, mail of app mij dan even van te
voren, dan laat ik je weten wanneer ik er ben die week.

-Jubileum expositie Kunstenaars Vereniging Werkplek

De nieuwe website van Kunstenaars Vereniging Werkplek is nu online:
https://www.kvwerkplek.nl/
In juni vieren we ons vierde Lustrum en organiseren hiervoor een KUNSTROUTE, die start en
eindigt in Tiel in het nieuwe WLP-gebouw ‘ZINDER’. Een fietsroute gaat alle locaties verbinden.
De opening van het Lustrum zal op 2 juni plaatsvinden, de expositie duurt tot en met zondag 24
juni. Alle locaties zijn drie weekenden voor publiek toegankelijk
Volg voor alle updates over de locaties, route en opening mijn website en facebookpagina
www.facebook.com/AtelierAnnekeWessels

- Activiteiten op Werk aan het Spoel
14 en 15 april start Forten- en Waterlinieseizoen
Op zondag 15 april om 11.00 uur opent wethouder van cultuur Joost Reus de openlucht
fototentoonstelling 'Forten van Boven' op Werk aan het Spoel.
Kunsthistoricus en samensteller van de fototentoonstelling Chris Will vertelt aansluitend in een
'Walking Tour' tot rond 12.00 uur over achtergrond en geschiedenis van de forten bij elk van de 33
foto's. Deelname aan de 'Walking Tour' is gratis. De tentoonstelling 'Forten van Boven' is tot half
juni te zien op het buitenterrein van het noordelijk deel van Werk aan het Spoel.
Ik geef die dag een dagworkshop van 10.00 tot 17.00 uur

- zondag 17-6-2018 Buiten Gewoon Zingen Korenfestival

Van 11.00 tot 17.30 uur.
Al weer voor de vijfde keer organiseert Stichting Werk aan het Spoel ‘Buiten Gewoon Zingen’, een
buitengewoon leuk korenfestival. Het programma ziet er veelbelovend uit met 15 koren die ieder
twee keer optreden op een van de drie buitenpodia. Een leuke nieuwe toevoeging is het podium
voor jonge, talentvolle zangers, waar 5 jonge vocalgroups van zich laten horen.
Om 11.00 uur gaat het festival van start met een gezamenlijke inzingsessie. Om 16.45 uur is er ter
afsluiting een bijzonder optreden. Het festival is voor iedereen gratis toegankelijk.
https://www.werkaanhetspoel.nl/buitengewoonzingen/

- De volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief komt rond eind juni uit.
Ken je iemand die deze Nieuwsbrief ook zou willen ontvangen stuur deze Nieuwsbrief dan
alsjeblieft door.
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

