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Nieuwsbrief

Afscheid Ella de Wilde
Ella gaf aan dat zij, na zeven jaar vrijwilligerswerk, wilde stoppen als secretaris. We
begrepen het wel, maar vonden het vooral ook heel erg jammer. Want Ella was
vanaf de start in mei 2013 zeer betrokken bij en actief voor de groep docenten die
zelf de bestuurstaken van een nieuwe creatieve stichting op zich namen.
Ella bracht de broodnodige ervaring mee van de jaren bij de vorige stichting.
Daarnaast was ze ook actief voor de PR. Ze was een kei in het redigeren van teksten
voor flyers, cursusboekje, website en persberichten, werkte mee aan de organisatie
van cursistenexposities en thema-avonden. En de meeste thema-avonden opende
en sloot ze. Altijd op een natuurlijke en vlotte manier.
Docenten en vrijwilligers in het bestuur namen op 6 oktober in De KiK afscheid
van Ella. Het was een geanimeerde bijeenkomst waar veel herinneringen werden
opgehaald, met name aan die eerste roerige jaren van CCE. Ella: bedankt!!

Vacature secretaris
Tsja... en dan op zoek naar een nieuwe Ella (m/v). Ben jij degene die haar wil opvolgen? Of ken je iemand die daar geschikt voor is en er tijd voor wil vrij maken? Mail
of bel ons! Op onze website vind je op de nieuwspagina het functieprofiel.
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Terugblik thema-avond: Heilige Sebastiaan en Femme Fatale
		

Veel, echt héél veel afbeeldingen zijn er in de loop van de eeuwen gemaakt van de
Heilige Sebastiaan. Spreker Peter Smeets liet er een groot aantal de revue passeren.
In de loop van de tijd wijzigde de betekenis en de manier waarop Sebastiaan werd
afgebeeld. Maar aan één ding blijf je hem door de eeuwen heen altijd herkennen: de
pijl of pijlen in zijn lichaam. De Femme Fatale wijzigde in de loop van de geschiedenis
eveneens van vorm, houding en betekenis.
De inleider Peter Smeets vertelde met veel kennis van zaken en droge humor een
goed verhaal. Sommige beelden bleken voor sommige kijkers controversieel. Er was
na afloop van de lezing dus genoeg om over te praten. Helaas was de opkomst deze
keer laag. We hopen en verwachten de volgende lezing weer meer bezoekers te kunnen begroeten.
Thema-avond vrijdag 24 november
Arno van Hoeven vertelt over de enorme kunstcollectie van het huis Habsburg.
Daarbij toont hij natuurlijk mooie afbeeldingen. Voor meer informatie en aanmelden:
zie bijgaande flyer.
Nieuwe cursussen Tiffany
Gery Garttener heeft twee nieuwe
cursussen gepland voor de tweede helft
van het lesjaar. Startdata zijn 13 januari en
3 maart 2018. Meer informatie vind je

op onze website.

Pop-up galerie in Elst
Dankzij de belangeloze inzet van John Macleane worden de lege etalages aan
de Halve Morgen in het centrum van Elst sinds november gevuld met werk
van kunstenaars uit de Overbetuwe. Elke maand komen er twee nieuwe kunstenaars die twee maanden exposeren. Zo blijft de galerie interessant om te
bezoeken. In december en januari zijn o.a. beelden van docente Els Mathijssen
te zien. De pop-up galerie is op zaterdag geopend van 13:00-17:00.
Agenda
- Vrijdag 24 november: Kunstcafé Overbetuwe in De KiK. Start 17 uur.
Voor meer informatie over deze activiteit: www.artoverbetuwe.nl
- Vrijdag 26 januari: Thema-avond over Jongkind en het impressionisme
Spreker: Marieke van der Heijden.
De lezing is een een goede voorbereiding op de tentoonstelling in het Dordrechts museum (tot 27 mei a.s.) Meer informatiie op onze website.
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