Informatiebulletin

mei 2014

De Puntenslijper
Dit nieuwsbulletin ontvangt u kort voor de zomervakantie. Er zijn nog
een paar bijeenkomsten voor de vakantieperiode aanbreekt, maar
maandag 16 juni trekken we voor even de deur achter ons dicht.
Mogelijk zijn er dan nog wat inhaalsessies in het atelier die in overleg
met de atelierbeheerder, Leo de Folter leohandefolter@gmail.com ,
vastgelegd kunnen worden.


In Memoriam
Gijs v.d. Zande
Gijs was één van de oprichters van de portretgroep Compassie en was een trouw
bezoeker van de donderdagochtend. Gijs overleed op 5 februari j.l. op de leeftijd
van 92 jaar.
Corrie van Dongen, voormalig lid van de dinsdagavond groep, overleed op 83
jarige leeftijd. Haar gezondheid liet het al een tijdje afweten.
Wij wensen beide families heel veel sterkte met het verwerken van het verlies van
hun dierbaren. Ons rest de herinnering aan twee fijne gewaardeerde leden.



Terugblik Expositie
De grote expositie eind maart j.l. liet veel mooi werk zien van onze leden.
Gedurende het weekend van 29/30 maart bezochten zo’n 350 belangstellenden
onze tentoonstelling. Zie voor een verslag onze website
http://www.potloodenpenseel.dse.nl/prikbord.htm



Buitenschilderdag 6 september
Op zaterdag 6 september vindt onze jaarlijkse buitenschilderdag plaats. Fijn een
dag buiten schilderen in een mooie omgeving. De locatie is bij het ter perse gaan
van de Puntenslijper nog niet bekend, hoogstwaarschijnlijk in de omgeving van
Tongelre.

We starten ’s morgens om 10.30 uur met koffie en wat lekkers erbij, dat evenals
het drankje aan het einde van de dag tijdens de nabespreking door de vereniging
wordt betaald. Overige drankjes en lunch zijn voor eigen rekening.
Op het prikbord in het atelier hangt een inschrijflijst.
Wij hopen op weer een gezellige dag in een inspirerende omgeving !


Excursie Wuppertal
Op zaterdag 18 oktober gaat onze busexcursie naar Wuppertal, Duitsland. Wij
bezoeken het Von der Heydt Museum, waar een prachtige tentoonstelling over
Pissarro loopt. Na aankomst is er gelegenheid voor koffie met gebak (op eigen
kosten) en om 11.15 uur zijn er 2 rondleidingen in het Duits van een uur voor onze
vereniging gereserveerd.
Erna kan er een bezoek gebracht worden aan het Beeldenpark Waldfrieden. In het
park zijn permanent beelden van Tony Cragg te zien. Het terrein is enigszins
glooiend dus minder geschikt voor rolstoelen en rollators. De entree van € 8,00 is
voor eigen rekening.
Alternatief kan er een ritje met de Schwebebahn (monorail) over de Wupper
gemaakt worden. Kaartje voor eigen rekening ( € 2,50 ).
Wij vertrekken ’s ochtends om 08.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het atelier en
vertrekken vanuit Wuppertal om 17.00 uur om ’s avonds om 19.00 uur weer terug
te keren in Eindhoven. Vertrek en terugkomst zoals gebruikelijk bij De Lievendaal.
Kosten € 35,00 voor leden en € 40,00 voor introducés (inclusief busreis, kosten
entree en rondleiding Pissarro tentoonstelling door een Duits sprekende gids en tip
voor de chauffeur,).
Exclusief lunch, overige persoonlijke uitgaven en de 2 alternatieven: Beeldenpark
Waldfrieden en Schwebebahn.
Er hangt een inschrijflijst in het atelier maar er kan ook per mail aangemeld
worden bij apjwijnands@gmail.com
Uw inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag is overgemaakt
op gironummer NL34INGB000 52.488.54. t.n.v. “Met Potlood en Penseel” met
vermelding: excursie Wuppertal.
Het verschuldigde bedrag dient vóór 15 september binnen te zijn.



WORKSHOP GRAFIEK
Lino -- hout -- monotype
6 lessen op de vrijdagmiddag van 13.30 –16.00 uur op de data 31 oktober,
7,14,21, 28 november en op 12 december.
Start: bij voldoende inschrijvingen (minimum 12 deelnemers)
Begeleiding: Edith van Oosterwijk
Kosten: € 40.Uitvoerige informatie krijgt u in een aparte mail toegestuurd.



The Big Draw
Dit najaar vindt het internationale tekenfestival “The Big Draw” ook in Eindhoven
plaats. Het festival bestaat sinds 2000 en wil vooral het belang van tekenen onder
de aandacht brengen.
Het festival vindt plaats van 27 september tot 3 oktober op een nog nader te
bepalen plaats in Eindhoven onder auspiciën van het CKE.
Het bestuur heeft unaniem besloten om aan de uitnodiging van het CKE tot
deelname aan dit festival gehoor te geven.
Wij hopen dat alle leden dit ook een geweldig initiatief vinden en hun steentje
willen bijdragen.
Uitgebreidere informatie wordt jullie allemaal persoonlijk toegestuurd. LET OP JE
MAILBOX!



Najaarsexpositie in week 43
De Najaarsexpositie wordt dit jaar verzorgd door de maandagochtendgroep van Dré
Saanen.



Lunetzorg
In het najaar staan er wederom een aantal schildersessies gepland bij Lunetzorg in
Eindhoven aan de Nuenenseweg en wel van 3 september tot 8 oktober. Er is
leiding vanuit Lunetzorg aanwezig.
Wij zoeken een aantal leden die de cliënten van Lunetzorg 1 op 1 willen begeleiden
gedurende aan aantal avonden (1 avond per week, ca. 1,5 – 2 uur per avond).
Graag aanmelden bij Erika Merks erika.merks@online.nl



Tips voor de vakantie
Mauritshuis, den Haag
Op vrijdag 27 juni heropent het Mauritshuis na een verbouwing van twee jaar
de deuren. De tentoonstellingsruimte is in oppervlakte verdubbeld door een
uitbreiding naar een pand aan de overkant van de straat. In deze nieuwe
vleugel is ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen, een kunstwerkplaats en
een brasserie. De nieuwe foyer verbindt oud en nieuw ondergronds met
elkaar.
Kröller Müller Museum, Hoenderloo
Expositie “Seurat, meester van het pointillisme” 23 mei – 7 september.
Evenals werken van volgers van Seurat, zoals Maximilien Luce, Henry van de
Velde, Théo van Rysselberghe en Jan Toorop. Met zo’n 60 werken van deze
en andere kunstenaars brengt het Kröller-Müller Museum ook de verspreiding
van Seurats nieuwe schilderkunst in beeld.
AAMU, Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst, Utrecht.
11 januari t/m 5 oktober “Country to Coast. Colours of the Kimberley.”

Werk uit alle gebieden van de Kimberley in het NW van Australië.
De Hallen, Haarlem. Grote Markt 16.
21 juni t/m 7 september “Lucht ! in de Nederlandse kunst sinds 1850”
Deze zomer is de lucht in al zijn facetten te bewonderen in De Hallen in
Haarlem. Het museum toont een royale keuze aan luchtbeelden: van laatromantici als Schelfhout, via de impressionisten Weissenbruch en Mesdag, tot
hedendaagse kunstenaars als John Körmeling en Guide van der Werve.
Museum Het Valkhof, Nijmegen. Kelfkensbos 59.
“Kracht in kleur – Collectie Van Mulukom.”
Kleurrijk, uitbundig, expressief, spontaan en authentiek. Deze woorden
verbinden de collectie van het gepassioneerde verzamelaarsechtpaar Van
Mulukom. De collectie bestaat uit schilderijen, werken op papier en sculpturen
van o.a. COBRA kunstenaars en schilders van de Nieuwe Figuratie.
Vijftig jaar naoorlogse kunst. T/m 24 augustus.
Cobramuseum, Amstelveen. 5 april t/m 31 augustus.
From the Guggenheim Collection to the Cobra Museum of Modern Art
O.a. werken van Sam Francis, Willem de Kooning, Jimmy Ernst en Alberto
Burri.
Een aanzienlijk deel van de kunst die bij de opening van het Guggenheim
Museum in New York in 1959 aan de muur hing, is de komende tijd te zien in
Amstelveen. Een unieke kans voor een kennismaking met niet eerder in
Nederland tentoongesteld werk van grootheden als Willem de Kooning, Mark
Rothko en Jackson Pollock.
Stedelijk Museum, Amsterdam
Marcel Wanders: “Pinned up”, t/m 15 juni te zien.
De tentoonstelling is een feest van creativiteit. Telkens geeft de
wereldberoemde ontwerper uit Brabant een unieke twist aan vertrouwde
objecten.
T/m 24 augustus loopt de expositie “De show van Gijs+Emmy”, met een
overzicht van de mode- en sieraadontwerpen van Gijs Bakker en Emmy van
Leersum uit de periode 1967-1972. En er is meer interessants te zien.
Rembrandthuis, Amsterdam
Etsen van Livio Ceschin. De expositie is van 10 mei – 29 juni.
Livio werkt zowel op klein als heel groot formaat en zijn werk is
indrukwekkend. Een geweldige etser !
Het museum is van maandag t/m zondag van 10.00 – 18.00 uur geopend.

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie !
De bijeenkomsten starten weer op 1 september.

