
NIEUWSBRIEF 31 
CREATIEF COLLECTIEF ELST 

We wensen je een gezond, gelukkig en creatief 2019 toe! 

Vernieuwde website 
Mede dankzij de nieuwe privacywetgeving hebben we onze website 
nog eens kritisch onder de loep genomen. Naast de wettelijke 
aanpassingen wilden we de site ook een meer eigentijdse uitstraling 
geven. We zijn daarvoor in zee gegaan met Carien Klein-Breteler uit 
Elst. Ze hielp ons met privacy, veiligheid, cookies, een proclaimer, 
goede leesbaarheid op alle digitale apparaten én het opnieuw 
vormgeven van de site. Wij zijn blij met het resultaat. Maar wat 
vanzelfsprekend zwaarder telt, is wat bezoekers van de site vinden. 
Fijn als je een kijkje wilt nemen op creatiefcollectiefelst.nl en 
eventuele verbeterpunten aan ons door wilt geven. 

Cursus Kunstgeschiedenis: Overzicht Klassieken tot 
Renaissance 
In februari start Marieke van der Heijden met het eerste deel van 
een overzicht van de Europese kunstgeschiedenis. Het is een cursus 
van vier lessen waarin de kunstgeschiedenis in vogelvlucht wordt 
behandeld. Bekende en belangrijke kunstwerken worden binnen de 
grote lijnen van de kunstgeschiedenis geplaatst. Zodat je voor jezelf 
op een rijtje krijgt wanneer welke stijlen aan de orde waren. 
Overzicht deel 2 kun je in het cursusjaar 2019-2020 verwachten. 
Meer informatie op creatiefcollectiefelst.nl. Opgeven kan via het 
inschrijfformulier op creatiefcollectiefelst.nl 

Nieuw! Cursus Mixed Media voor creatieve decoraties 
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Op maandagavond 11 februari start Wim Mecking deze nieuwe 
cursus van zes lessen in de Werkplaats van CCE. Onder de noemer 
‘Mixed Media’ komen diverse creatieve technieken samen in 
decoraties. Dat kan op verschillende ondergronden, zoals 
schildersdoek, board, een deksel, kistje of schaal. In één werkstuk 
kun je zowel papier, stoffen als allerlei andere materialen of 
attributen verwerken. Je speelt met compositie en vormgeving in 
een boeiende creatieve ontdekkingstocht. Je leert de 
basisvaardigheden en diverse materialen kennen en gebruiken. Na 
een korte introductie kom je al snel tot eigen creaties. En ontdek en 
ontwikkel je als vanzelf  jouw eigen voorkeuren en creatieve stijl. 
Ook hier meer informatie op creatiefcollectiefelst.nl 

Nieuw! Basiscursus Druktechnieken 
Sommige druktechnieken zijn ouder dan de boekdrukkunst. Andere 
zijn vele malen simpeler aan te leren. En leveren snel zichtbaar 
decoratief resultaat op. Een eenvoudig stempel is daar een goed 
voorbeeld van. In deze basiscursus starten we met een korte 
zoektocht naar dit soort gemakkelijk te vervaardigen drukwerken. 
Stap voor stap gaan we via karton- en tempexdruk over naar het 
meer ambachtelijke linoleum snijwerk, tot en met het afdrukken. 
Waarbij we drukverf op kleur kiezen, mengen en uitrollen. Daaraan 
vooraf gaat nog het maken van een eigen compositie, 
schetsontwerp en afbeelding. Op zaterdagochtend 9 februari, van 
10 tot 12 uur, start Wim Mecking de nieuwe cursus van vier lessen 
in de Werkplaats van CCE. Meer informatie op onze website. 

Workshops Mozaïek 
Op twee zaterdagmiddagen is er in de Werkplaats van CCE een 
workshop mozaïek. In drie uur maak je een mozaïek in de vorm van 
een vogeltje of hartje, bijvoorbeeld te gebruiken als sleutelhanger 
of als leuk cadeautje. Je kunt de workshop natuurlijk ook aan 



iemand cadeau doen! Belangstelling voor deze gezellige, creatieve 
middag? Inschrijven kan via info@creatiefcollectiefelst.nl. Voor meer 
informatie over de workshop kun je contact opnemen met de 
d o c e n t e A n n e l o u Te u n i s s e n ( 0 6 - 4 6 1 6 7 3 5 3 o f 
villa.teun@gmail.com.). 
Data: 16 februari of 16 maart 
Tijd: 13.30 tot 16.30 uur; inloop vanaf 13.15 uur 
Prijs: € 30,- per persoon; inclusief alle materialen, koffie, thee, 
lekkers     
Plaats: Werkplaats CCE 

Valentijnsworkshop beeldhouwen 
Kom op zondag 17 februari samen of alleen naar de Werkplaats van 
CCE en maak van een stuk speksteen een beeldje. Een hart maken? 
Prima natuurlijk, maar er is veel meer mogelijk met speksteen. 
Plezier in het maken en je creatief uiten staan voorop. Je wordt 
deze dag ook in de watten gelegd met een heerlijke lunch. De 
workshop is geschikt voor beginners en gevorderden. 
Belangstelling? Inschrijven kan via info@creatiefcollectiefelst.nl. 
Tijd: 9.30-16.30 uur. 
Prijs: €65,- per persoon, inclusief een stuk steen van max. 2 kg, 
gebruik van alle gereedschap, koffie/thee met lekkers en lunch. 
Plaats: Werkplaats CCE 

Agenda 
25 januari thema-avond Venetië in de bovenzaal van Theater De 
KiK (achter de Hema) 
5 februari start cursus van vier lessen kunstgeschiedenis 
9 februari start basiscursus van vier lessen druktechnieken 
11 februari start cursus van zes lessen Mixed Media 
16 februari workshop  mozaïek 
17 februari Valentijnsworkshop beeldhouwen 
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5 maart start cursus van vier lessen aquarel 
16 maart workshop  mozaïek 
14 april cursistenexpositie bij Landerij De Park 


