GELAAT EN GESTALTE
INSPIRERENDE GENIETWEEK 🎨
12 - 17 juli 2020, in Eefde, nabij Zutphen
Vanwege de onzekerheid over de duur van de coronamaatregelen in Frankrijk is de
schilderworkshop in Ygrande verplaatst naar een prachtlocatie in Nederland.
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Een Russische en een Nederlandse expressionist zullen onze leidraad zijn tijdens deze schilderweek in de heerlijke
tuin/het atelier van Sabi Centrum voor Kunst en Filosofie in Eefde. Beiden expressionist, maar wat verschillend zijn
hun schilderijen! We gaan de krachtig omlijnde felle kleurvlakken van Von Jawlensky onderzoeken in heftige, theatrale
portretten. En daarnaast bekijken we de ingetogen gestalten van Leo Schatz, die zich in onbestemde parkachtige
landschappen bewegen. Hier geen contourlijnen. De kleurvlakken gedragen zich veel meer ingetogen en vormen zich
tot voorstellingen die uit een droomwereld lijken te komen.
Inspiratie genoeg dus… Nicole begeleidt je daarnaast met praktische aanwijzingen bij de technische en kunstzinnige
uitdagingen die je zult tegenkomen in deze week. En natuurlijk vertelt ze je de indrukwekkende verhalen over de
levens en achtergronden van deze kunstenaars.
Graag tot ziens op een wondermooie plek tussen de weilanden van het buitengebied van Eefde voor een heerlijke en
inspirerende genietweek,
Nicole Huijs-Karrèr, Corrie Haverkort en Truus Wigger
Praktische informatie:
Corrie Haverkort van Sabi Centrum voor Kunst en Filosofie Mettrayweg 28 in Eefde - biedt ons gastvrijheid in haar huis,
tuin en grote atelier. Iedereen slaapt en ontbijt thuis of regelt
zelf een accommodatie in de buurt. Wij ontmoeten elkaar
rond 9.30 uur bij Corrie, gaan aan de slag met Nicole, terwijl
we ons de rest van de dag en vroege avond laten verwennen
door de culinaire kunsten van Truus.
Minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers.
Kosten: € 550,- , inclusief materialen en maaltijden.

Aanmelden en/of informatie bij Truus Wigger twigger@planet.nl , kijk op www.truuswigger.nl
Of bij Nicole Karrèr nicolehuijskarrer@gmail.com of op www.nicole@karrer.nl

