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16 maart 

Voorjaars workshop 

We gaan dit creatieve jaar lekker beginnen met deze 

workshop ; tekenen en of schilderen. Deze workshop is 

de ideale combinatie van ontspanning en creativiteit. 

Teken en schilder met verschillende materialen. Begin 

met potlood, werk daarna met inkt, acrylverf, krijt en/of 

houtskool. Bereid je technische vaardigheden stap voor 

stap uit. Dit allemaal onder professionele begeleiding 

van Dick Voortman lukt het gegarandeerd. 

 

8 april t/m 6 mei 

Etalageroute 

In samenwerking met de Markelose ondernemers gaan 

we diverse etalages in het centrum opfleuren met 

schilderijen foto`s en ruimtelijk werk van amateur en 

professionele kunstenaars. 

Dit jaar zullen we de etalages gaan inrichten 

tegelijkertijd met de lente fair. We nemen dit keer als 

thema: “Kermis”. We proberen zoveel mogelijk etalages 

mee te nemen, waardoor er ook veel kunstenaars hun 

werk kunnen tonen. Een uitstekende manier alvast in de 

voorjaarsstemming te komen. Routes zijn verkrijgbaar 

bij de deelnemende winkeliers en VVV. 

Lente fair/ Maarkelse Lente 

De datum van de Maarkelse Lente is nog niet bekend. 

Maar tijdens de Maarkelse Lente fair gaat de KSM zich 

voorstellen. En laten we iedereen kennis maken met 

kunst in verschillende vormen. We zijn er bij om onze 

workshops, kunstroute en vooral onszelf te laten zien. 

 

25 mei tot en met 26 augustus  

“KSM laat zich zien”  

De KSM gaat exposeren  in “Het Beaufort”. Oud en 

nieuwe bestuursleden laten hun werk zien tijdens deze 

expositie. 

Feestelijke opening op 25 mei in “Het Beaufort” 

 

 

 

 

 

27 juni  

Opening van de 24e Kunstroute bij “Het Beaufort”in 

Markelo. Het thema dit jaar is  

 

“KunstStof “ 
 

Van 28 juni tot en met 27 oktober is de Kunstroute 

2019 te bezichtigen op de fiets, auto of lopend. De 

route zal een lengte van rond de 22 km hebben, 

waarbij een fraai landschap, verrassende schilderijen en 

ruimtelijke kunstwerken elkaar afwisselen.  

Basisschoolproject: 

Alle basisscholen krijgen de kans om mee te doen aan 

de kunstroute en worden door ons uitgenodigd. Ter 

voorbereiding zullen we uitgebreidere informatie 

aanbieden. Het thema voor dit jaar is: “KunstStof”. De 

nadruk ligt bij de creatieve inbreng van de kinderen. 

Voor het geval een school het nogal lastig vindt kunnen 

wij ondersteuning bieden. 
 

6 juli 

Midzomerworkshop  

Deze zomer wederom een workshop “enthousiast 

buiten schilderen” . Zet de schildersezel neer in het gras 

of op een open plek. Laat de omgeving op je inwerken. 

Let op de details, de kleur, licht, schaduw, proef de sfeer 

en schilder. De plek waar we ditmaal naar toe zullen 

gaan laten we nog even vrij.  

Lekker even een dag voor jezelf. Om te werken aan je 

creativiteit. Aan het eind van de dag heb je veel geleerd 

en ga je met een positief gevoel weer naar huis.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

18 oktober 

Herfstworkshop ‘druktechniek” Linoleum snede  

We gaan aan de slag met iets anders. Dit keer gaan we 

een grafische techniek uitdiepen. “Linosnede” De 
linosnede of  linoleumsnede is een hoogdruktechniek, 
waarbij een afbeelding wordt uitgesneden uit een stuk 

linoleum. Je maakt een tekening op het linoleum en 

met behulp van gutsen diep je de tekening uit. Met 

speciale inkt word je tekening in spiegelbeeld 

afgedrukt. Dit onder begeleiding van Dick Voortman.  

 

 

26 oktober 

Nacht van de Nacht: 

Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is. 

Onder het thema: “Nachtleven” gaan we schilderen in 

het donker op het kaasplein in Markelo. Bedenk wie of 

wat toont zich in de nacht en leg dit vast maar dan in 

het donker. Dit is ook iets waar iedereen aan mee kan 

doen 

 

De verschillende workshoppen die we organiseren 

zijn uitermate geschikt voor jonge kunstenaars die 

willen werken aan hun portfolio. Die ze kunnen 

gebruiken om hun creativiteit uit te breiden en of te 

gebruiken voor een kunstzinnige opleiding dan wel 

kunstacademie. 

Meer informatie? 

Wil je meer informatie, ideeën spuien, je 

aanmelden voor activiteiten of vriend van de 

Kunststichting Markelo worden?  

 
Neem dan contact op met ons secretariaat:  

 

Marga IJsebrands 

Bergweg 19 

7475 AB  Markelo 0610407789 

secretariaat@kunststichtingmarkelo.nl 

www.kunststichtingmarkelo.nl 
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