Nieuwsbrief Atelier99 Beste (oud) cursisten van Atelier99.
We zijn bijna weer bij de zomervakantie aanbeland … Met een aantal kleine groepjes ga ik nog
een poosje door.
Door de bijzondere periode vanwege Corona waarin we al een tijd zitten heb ik het wat rustiger
wat cursisten betreft in het atelier gehad dan andere jaren, ik kon me daardoor bezig houden met
eigen projecten..
Ik heb twee schilderijen afgerond van een woning aan de Wilhelminastraat, een cadeau voor
iemand die gaat verhuizen naar een andere plek..
Verder heb ik een oude vouwwagen omgetoverd tot een “ mobile atelier “ ..Ik ben deze zomer van
plan om vanuit m’n “mobile atelier wagen” meer straten, huizen en landschappen in NoordNederland te schilderen .. zie foto ..
Mocht je een mooie locatie weten waar ik de aanhanger kan parkeren, om vandaar uit dan de
omgeving te schilderen dan hoor ik het graag..
Verder organiseer ik weer 3 workshops tekenen en schilderen op “ Boerderij Kamps”.. Hieronder
even de officiële aankondiging: Op de zaterdagen 24 juli, 7 en 21 augustus 2021 worden in de
(hopelijk zonnige) buitenlucht op het terrein van boerderij Kamps, drie teken- en schilderdagen
gehouden van 11:00 - 16:30..
Mocht het regenachtig worden dan zorgen partytenten voor een droog onderkomen...
‘s Ochtends houdt Johan een inleiding over het op verschillende manieren vastleggen van een
landschap: realistisch, impressionistisch, expressief ... Maar ook kun je het gevoel van het moment
vastleggen in een abstract schilderij... Iedereen wordt in zijn/ haar richting individueel na de
algemene inleiding begeleid .. Mocht je gewoon met je eigen onderwerpen aan de slag willen, ( bv
n.a.v. meegenomen foto’s ..) dan is dat natuurlijk ook mogelijk...
De prijs is 55 euro voor de hele dag. Dat is inclusief materiaal, koffie en thee en een lunch om een
uur of 13:00..
De lunch bestaat uit een (verse) vegetarische soep, 2 salades en diverse broodsoorten met
verschillend beleg ... Bij de koffie/thee wordt een versnapering geserveerd….
Dit alles wordt verzorgd door een externe partij.. Na afloop drinken we voor wie dat wil nog een
wijntje en worden de gemaakte werken geëvalueerd..
Kom dus gezellig mee schilderen deze zaterdagen en geef je op via www.atelier99.nl Je kunt me
ook even bellen: 06-19314331 of een mail sturen: johanlanting@home.nl
Op zaterdag 28 augustus houd ik weer een open dag in het atelier van 11:00 - 16:00.. Je kunt je
dan weer inschrijven voor een nieuwe serie teken en schilderlessen seizoen 2021 -2022.. Ik hoop
veel cursisten weer te mogen begroeten in het atelier vanaf week 35 ( maandag 30 augustus t/m 3
september ) .. dan starten de reguliere lessen weer …
Ik stuur voor die tijd nog een nieuwe nieuwsbrief rond …
Hartelijke groet en hopelijk een heerlijke zomerperiode voor iedereen!
Johan Lanting

