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En dan is het al weer  Herfst vakantie!                                                                                             
Nieuwe  herfstopdrachten staan op de site en er volgen er na de vakantie meer! 

 

 

Op verzoek van collega’s zijn we met Held en Lef  aan de slag na de techniekronde.                                                              

Meer nieuwe opdrachten toegevoegd. 

 

 

Leerplan 

Het leerplan voor beeldende kunst en vormgeving voor 4- tot 14-jarigen is nu in een beknopte versie 

beschikbaar. Ook het basisdocument 'naar een leerplan voor beeldende kunst en vormgeving'          

Beide documenten zijn gepubliceerd door Vonkc 

 

VERWIJS  & DE MOEITE WAARD  :                                                   

Karla Kassenaar  verrast met geometrisch abstract werk in Galerie Loolaan.  

Helaas is de expositie al geweest maar er is een herkansing tm  november in  Randerode 
Apeldoorn 

 

Tot en met januari  kan je bij Coda in Apeldoorn het antwoord vinden van de overeenkomst van 

kunst en sprookjes bij  forestfairytales 

 

 

Cinekid Wat is er in de vakantie weer veel leuks te doen!  

 

 B  e n ie u w d      n a a r      v o o r g a a n d e    N IE U W S B R IE V E N   ? 

http://twitter.com/#!/kunstknutselen
http://www.adlj.nl/laed/category/seizoensopdrachten/herfst/
http://www.adlj.nl/laed/2011/09/21/heldhaftige-helden/
http://www.vonkc.nl/images/stories/documenten/leerplan%20beeldende%20kunst%20en%20vormgeving%20beknopte%20versie%20mei%202011.v5.pdf
http://kunstonderwijs.files.wordpress.com/2011/06/sd-110615-naar-een-leerplan-voor-beeldende-kunst-en-vormgeving-janmei2011.pdf
http://www.vonkc.nl/
http://www.karlakassenaar.nl/geometrisch%20abstract.htm
http://mijn.ecabo.nl/zoeken/Leerbedrijf/Index/55406?returnUrl=%2Fzoeken%2FZoeken%2Falle-bdr%2Falle-la%2Falle-la%2Falle-rg%2Falle-pl%2FAPELDOORN%2F0%2F1904%2Falle-kw%2Falle-kr%2Fgeen-code%2Falle-lp%2Falle-lp%2Falle-lw
http://www.coda-apeldoorn.nl/forestfairytales/
http://www.cinekid.nl/
http://www.adlj.nl/laed/2010/03/20/tijdelijk-2/
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EIGENWIJS: @ kunstknutselen   

OPEN ATELIER  

Kaart verkoop en/of  zelf (kerst)kaarten maken op 5 en 19 november van 11.00-16-00. Meer info? Mail! 

Er is een plek vrij 

in de maandagochtend teken groep. Interesse? Neem contact op! 

 

 

 

Zorgen moet je niet maken; zorgen moet je doen!                                                                                                      

Werk was een opvallende blikvanger op de  Kunstbeurs in Amsterdam. Veel leuke reacties: goed 

beurs gehad. Volgend jaar weer! 

    

 

Werk in opdracht: 

Badgasten naar een werk van Alberto Morrocco ( olieverf 80x120) 

  

 

 

Werk in opdracht: 

Rothstra naar een werk van Rothko (olieverf 70x90) 

Voor studie een tweede werk gemaakt (rechts):                                                                                                                        

Voor jou tegen elk aannemelijk bod (Hoogste bod geldt ;) 

 

http://twitter.com/#!/kunstknutselen
http://www.kunstjaarbeurs.nl/
http://www.google.nl/search?tbm=isch&hl=nl&source=hp&biw=1093&bih=407&q=Alberto+Morrocco&btnG=Afbeeldingen+zoeken&gbv=2&oq=Alberto+Morrocco&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=0l0l0l2059l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0
http://www.google.nl/search?q=rothko&hl=nl&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_nlNL383NL383&biw=1093&bih=407&site=webhp&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=iyKYTpe1FY6KhQeuxYCUBA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CCUQ_AUoAQ
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WERK IN 

UITVOERING 

Maandagavond en maandag morgengroep 

 

 

 

 

 

WERK AFGEROND 

 

 

 

 

 

                                                                  


