Zondag
17 februari 2019
10:00-13:00 uur
In het atelier van
Cristina Vaudo
Kosten: € 15,= p.p. incl. materiaal.
Plaats: Voorstraat 12,
3231 BJ Brielle
Geef je op bij: Arja Schokker
Telefoon: 06-22100213
of mail: arjaengerrit@gmail.com
ER IS PLAATS VOOR 15 PERSONEN.
DUS GRAAG OP TIJD OPGEVEN .

Cristina Vaudo

Iets wordt altijd anders
dan je van tevoren
had bedacht, juist
daarin schuilt de verborgen schat!

Z
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in in nieuwe inspiratie? Tijd om uit je
‘patroon’ te stappen en je te voeden
met nieuwe inspiratie!
Stap uit je gedachtestroom, geef je
over aan het huidige moment door het
maken van een schilderij. Door te schilderen spreek je andere delen in jezelf
aan.Het vormt een wereld vol mogelijkheden en een avontuur om telkens weer te
zien wat er ontstaat. Iets wordt altijd anders dan je van tevoren had bedacht, juist
daarin schuilt de verborgen schat!
Ervaren of niet, deze ochtend is voor iedereen die er zin in heeft! We werken deze ochtend aan een stilleven dat klaar
staat. Maar neem vooral zelf een dierbaar
of inspirerend object mee dat je kunt toevoegen aan het stilleven. Jij bepaalt zelf
wat je weglaat op je doek of juist wel wil
schilderen. Trek niet je zondagse kleren
aan of neem een schort mee.
Verken deze ochtend je grenzen en met
elkaar wordt het ook nog eens gezellig!

Cristina is geboren in 1957 in Gaeta
(Italië). Met haar ouders emigreerde ze
naar Nederland. Ze volgde na de HAVO
de avondschool MO-akte tekenen en lessen aan de vrije academie in Rotterdam. Is
vanaf 1992 lid van Kunstkring Voorne.
Richtte in 2002 het Open Atelier in de Pauluskerk op. Met de thematiek in haar werk:
hoop en liefde, wil ze mensen in aanraking
brengen met schoonheid. Ze geeft regelmatig workshops aan o.a. psychiatrische
cliënten, mensen met verstandelijke beperkingen, op scholen, vrouwendagen, en
Volksuniversiteiten. Ze werkt parttime in
de bibliotheek van Hellevoetsluis als coördinator kunst en cultuur.
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Zondag
4 november 2017
14:00– 16:00 uur
“Rondom engelen”
Entree: € 7,00 p.p.

A

lles wat zich boven ons bevindt, in de hemelen, bevindt zich ook in ons en om ons
heen op aarde. Zo boven, zo beneden.
Ons leven is een geheel. We kennen allemaal het woord “engel”. Maar wat en wie
zijn engelen eigenlijk? Engelen geven altijd
boodschappen door vanuit een andere dimensie; een andere frequentie dan waarin wij zelf
leven.
Degenen die ons daarover kunnen vertellen
zijn in de eerste plaats beroemde mystici uit
de geschiedenis, die hun visionaire ervaringen
nalieten.
Juke zal beelden uit haar werk laten zien van
engelen, die zij de afgelopen 40 jaar heeft
getekend. Ook laat zij engelen uit nietwesterse culturen zien.
De nadruk ligt vooral op de aartsengelen en
de beschermengelen, omdat zij de engelen
zijn die het dichts bij ons staan.”

Juke Hudig

Engelen geven altijd
boodschappen door
vanuit een andere dimensie; een andere
frequentie dan waarin
wij zelf leven.

JUKE HUDIG werd geboren in 1945. Juke
Hudig woont en werkt in Neerijnen. Zij volgde
lessen aan de Academie voor Beeldende
Kunsten te Arnhem en aan de Rijksacademie
te Amsterdam, en beschouwt de Franse schilder Odilon Redon als haar geestelijke vader.
Zij zei hierover: “Redon hield van het mysterie. Vroeger hield ik bijna uitsluitend van de
wereld achter de gesloten ogen; nu zie ik het
mysterie juist ook in het daglicht. Er ontvouwt
zich steeds meer een vormentaal die enerzijds met de herinnering te maken heeft, anderzijds met dat wat zich in het heden afspeelt: een donkere en een lichte kant, een
vertaling van de ziel. De kleuren zetten de
vorm in werking.” Haar imaginaire gerichtheid
wordt steeds meer getint door de literaire themakeuze, die begon met ‘De kerstroos’ van
Selma Lagerlöf. Daarna volgden o.a. het oudtestamentische boek ‘Job’ en Dante’s ‘Divina
Commedia’ en ‘Jona’
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