
Beste (oud) cursisten van Atelier99 en andere geïnteresseerden, 

Ik hoop dat het met iedereen goed gaat... Met mij (en het atelier) gaat het prima, behalve dan dat 
er geen cursisten/ medekunstenaars over de vloer komen.. Financieel red ik het ook nog, omdat 
de Tozo uitkering voor mij nog steeds doorgaat en een aantal mensen het cursusgeld voorjaar 
2021 al hebben overgemaakt.. 

De lockdown lijkt zich nog een tijd voort te zetten en ik ben daar tot nu toe (noodgedwongen) in 
meegegaan.. 
Alleen begrijp ik ( sinds eergisteren) dat het praktijk onderwijs op een aantal plekken alweer is 
opgestart.. Een oud cursiste deelde mij mee, dat zij gewoon alweer (praktijk)lessen volgt aan de 
kunstacademie Friesland.. 
Ik heb mijn buurman, die beeldhouw-cursussen geeft, gesproken, hij is van plan de komende 
weken, weer een paar groepen op te starten..

Ikzelf ben van plan om na het paasweekend weer op te starten, dus vanaf dinsdag 6 April.. 

Ik wil nu eerst inventariseren wie graag weer op korte termijn zou willen beginnen met lessen hier 
in het atelier.. Van een aantal weet ik het dat ze weer staan te springen.. Ik doe dat weer in kleine 
groepen, maximaal 6 a 7, zodat een minimale ruimte van 1,5 meter tussen de deelnemers 
gewaarborgd kan worden... 

Ik kan me voorstellen als we nog wat meer richting de zomer gaan, de deuren en ramen weer wijd 
open kunnen, dat de groepen wat groter kunnen worden.. Ik ben ook weer van plan de nodige 
buiten teken- en schilder activiteiten te organiseren vanaf mei... 

De avondklok is gisterenavond ook van 21:00 naar 22:00 verruimd, zodat avondgroepen ook weer 
mogelijk zijn.. Als je wil meedoen vanaf dinsdag 6 april dan kun je je opgeven via onderstaand 
mailadres, bellen of appen mag ook... 
Al naar gelang de belangstelling voor elk dagdeel zal ik even kijken welke groepen opstarten.. Het 
kan dus zijn dat bij geringe belangstelling voor een groep, dat die later beginnen .. Ik houd jullie 
via www.atelier99.nl en een volgende nieuwsbrief op de hoogte welke groepen, wanneer gaan 
opstarten.. 

johanlanting@home.nl 06-19314331 

Graag tot snel weer ziens Hartelijke groet Johan Lanting 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.atelier99.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR37Bsti8OTuusFqDVSyZANLnl5TGmwStJY31I-fNS8V-CSTUFu5pKCq4xc&h=AT10EYE4Eef-xQtxSW6gJbqdDNd1kABp19d_kK1IFwgSGAi8XK2rn-yf9crvG_HwwBrYXQT0Na1nrrh5DaVHQ4C4q2sPwhC3ihVV0M-zvBxPaHXm-DJ17Gnnxbb66Oreb3Z16C7gxYRHYa_egKOr6w

