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Er wordt naar gestreefd
elk jaar een expositie te
organiseren zodat het
werk van de leden onder
de aandacht komt van
een breder publiek.
Het atelierjaar wordt afgesloten met een bezoek
aan een kunstenaar of er
is een kunstenaar te gast
in ons atelier.

Aanmelden
Als u interesse hebt om lid te worden
kunt u contact opnemen met een van
onderstaande adressen of rechtstreeks door
invulling van het inschrijfformulier op onze
website.
De contributie is zo laag mogelijk
gehouden en is vastgesteld op € 240,00.
Wilt u donateur worden van onze vereniging
dan bedraagt de vrijwillige bijdrage minimaal
€ 25,00 per jaar.
Het is ook mogelijk onze vereniging te
steunen door mee te spelen met de Support
Actie. Een lot kost € 5.50 per kwartaal.
Hiervan gaat € 4.40 rechtstreeks naar onze
vereniging. Door mee te doen maakt u ook
nog kans op prachtige prijzen.
Informatie hierover vindt u op onze
website onder de knop links.

Al 65 jaar creatief actief
De Tilburgse Kunstkring is
opgericht in 1947.
Het is een vereniging die bestaat uit
mensen die als vrijetijdsbesteding
hebben: het uiting geven aan
verschillende vormen van kunst.
De werkstukken worden samen met
de docenten bekeken en besproken.
Hierdoor wordt geleerd kritisch te
kijken naar eigen werk maar ook
naar dat van anderen.
De docenten/begeleiders die
verbonden zijn aan de Tilburgse
Kunstkring zijn professioneel
beeldende kunstenaars.

Contactadressen voor de vereniging
Jac Janssen, voorzitter
Griegstraat 651
5011 HN Tilburg
Telefoon: 013 - 4553456
E-mail: jacjanssen@tilburgsekunstkring.nl
Bankrekeningnr: 59.34.29.370
Helma Wouts, secretaris
Ria de Kock,, webmaster
Telefoon: 013 - 5423439
E-mail: info@tilburgsekunstkring.nl

Website: www.tilburgsekunstkring.nl

Atelier: Nijverstraat 171a, Tilburg
www.tilburgsekunstkring.nl

Al 65 jaar creatief actief
Rooster

Werkwijze

Werkweekend

Tekenen, schilderen, etsen en

Samen met de docenten wordt een
jaarrooster samengesteld. Dit rooster
bestaat voornamelijk uit blokken van
enkele weken. In elk blok wordt een
andere techniek aangeboden of toegepast. Ook wordt aandacht geschonken aan composities en worden verschillende materialen uitgeprobeerd.
Hierbij krijgt iedereen de gelegenheid
om zijn of haar eigen stijl te ontwikkelen of te behouden. Er wordt gewerkt met modellen, portretten en
stillevens.

Jaarlijks wordt er geheel vrijblijvend
een werkweekend aangeboden,
waarbij de deelnemers op locatie
kunnen werken. Deze weekenden
zijn reuze gezellig en leerzaam.

druktechnieken:
Maandag en dinsdagavond 19.45 - 22.00 uur
Woensdagmiddag 13.00 – 15.15 uur
Donderdagmorgen 09.30 – 11.45 uur

3– dimensionaal werken:
Donderdagavond 19.45 – 22.00 uur

Vormen van kunstuiting
-

tekenen

-

schilderen

-

etsen, druktechnieken

-

3– dimensionaal werken
-

boetseren

-

beeldhouwen

-

houtbewerking

