Zomerprogramma
		 2018

In mei en juni bieden we een gevarieerd aanbod van korte (taal)
cursussen, workshops en lezingen. Laat je inspireren en schrijf je in
voor een van de activiteiten in Culemborg, Geldermalsen, Leerdam of
Tiel. Wij wensen je een leerzame zomer toe!
Lezing Gustav Klimt

Cursus Buiten Aquarelleren

Docent: Roland Gieles
Maandag 7 mei 19:30 uur
Locatie: Het Weeshuis
Prijs € 12,50 of € 10,- met bibliotheekpas

Cursus Schilderen à la Mondriaan

In deze lezing maken we een virtuele
reis naar het Wenen van rond 1900:
een conservatieve stad, waar onder
jonge kunstenaars een grote behoefte was aan vernieuwing binnen de
kunst. Gustav Klimt (1862-1918) is
een van deze jonge kunstenaars.

Workshop Make-up

We schilderen in de voetsporen van
een kunstenaar. Tijdens deze drie
lessen kun je kennismaken met een
specifieke kunstenaar en zijn eigen
werkwijze, d.w.z. techniek en inhoud.
Voor deze lessen staat de “jonge
Mondriaan” centraal.

Schilderen in de natuur...mei en juni
lenen zich hiervoor. Samen naar buiten, met je schildersmateriaal, naar
verschillende locaties en leren zien
hoe je een goede opzet en uitwerking
maakt van wat je ziet.

Docente: Inge Meuleman
Start maandag 7 mei 19:30 - 21:30 uur of
dinsdag 9 mei 13:00 – 15:00 uur (3x)
Locatie: Het Weeshuis
Prijs: € 55,-

Docent: Leny van Elk
Start woensdag 9 mei, 14:00 - 16:30 uur
of 19:00 - 21:30 uur (7x)
Locatie: Het Weeshuis
Prijs: € 160,-

Lezing Byzantijnse Kunst

zijn er in grote delen van Europa nog
Byzantijnse invloeden zichtbaar in de
kunst en architectuur. In deze lezing
gaan we kijken naar deze boeiende
kunst en geschiedenis.
Docent: Roland Gieles
Maandag 14 mei, 19:30 - 21:30 uur
Locatie: Het Weeshuis
Prijs € 12,50 of € 10,- met bibliotheekpas

Je krijgt informatie over de basisprincipes van gezichtsverzorging en
make-up en gaat deze daarna toepassen. Het doel is je sterke punten te
leren herkennen en benadrukken,
zodat je er met make-up gelukkig,
stralend en mooi uitziet.
Docente: Maija Mordvintseva
Zaterdag 12 mei, 14:00 - 16:30 uur
Locatie: Voormalig Slachthuis, Tiel
Prijs: € 25,-

Na het uiteenvallen van het Romeinse
Rijk ging het voormalige Oost-Romeinse Rijk op in het Byzantijnse Rijk, met
Byzantium (het huidige Istanbul) als
stralende hoofdstad. Terwijl West-Europa in verval en chaos raakte, groeide
de macht van het Byzantijnse Rijk. Het
Rijk zou maar liefst 1000 jaar bestaan.
In de loop der eeuwen ontstond er
handel tussen Byzantium en het Westen. Via de enorme havens van Venetië
en Genua maakte West-Europa kennis
met de Byzantijnse kunst en cultuur.
Door de ontstane culturele uitwisseling

Cursus Striptekenen

Misschien wil je
zelf ook graag
stripverhalen
gaan tekenen
maar weet
je niet goed hoe
dat moet. Of je
tekent al strips
maar je kunt nog
wel wat hulp gebruiken.
Dan zijn deze 7 lessen echt iets voor
jou! De cursus wordt gegeven door
de Tielse striptekenaar van de nieuwe
stripverhalen van Tiels Flipje. Ga mee
op ontdekkingsreis en beleef je eigen
stripavontuur! Materialen ontvang je
van de docent, zoals papier, potloden,
slijpers en gummen.
Docent: Arie van Vliet
Start woensdag 9 mei, 15:30 - 17:00 uur (7x)
Locatie: Voormalig Slachthuis, Tiel
Prijs: € 125,-

lijke hapjes. Laat de natuur je voeden
en verras je familie en vrienden thuis
met unieke natuurlijke gerechten!
Docente: Maja van Haaren
Dinsdag 15 mei, 19:00 - 22:00 uur
Locatie: Het Weeshuis
Prijs: € 25,-

Cursus Handlijnkunde

Workshop Wildplukken

Een workshop om kruiden te leren
herkennen en veilig verwerken tot
heerlijke, verrassende hapjes.
Na het oogsten verwerk je de kruiden
gezamenlijk tot een drietal verrukke-

Via een uitgebreide handanalyse
kan een nauwkeurig beeld worden
gegeven van uw verleden, heden en

ook van uw toekomstige mogelijkheden. De hand vormt de kaart van uw
levensloop, waarbij omwegen en veranderingen mogelijk blijven, omdat
u altijd over een vrije wil beschikt. In
deze cursus van 3 lessen leert u de
grondbeginselen van het handlezen.
Docente: Mariska de Vries
Start: dinsdag 15 mei, 19:30 - 21:30 uur (3x)
Locatie: Voormalig Slachthuis, Tiel
Prijs: € 55,-

trieke aristocraten en rijke burgers
zijn vereeuwigd in vol ornaat door de
beste kunstenaars.
Docente: Lisette le Blanc
Donderdag 17 mei, 9:30 - 11:30 uur
Locatie: Het Weeshuis
Prijs € 12,50 of € 10,- met bibliotheekpas

Docente: Marije Horjus
Start: vrijdag 18 mei, 19:30 - 22:00 uur (4x)
Locatie: Het Weeshuis
Prijs: € 65,-

Lezing De kunst van de
Contrareformatie

Basiscursus Tekenen en Techniek

Zien en verbeelden is het thema van
deze cursus tekenen. De cursus is
geschikt voor de beginnende cursist
en de gevorderde cursist die verdieping van vaardigheden wil.

Docent: Roland Gieles
Maandag 28 mei, 19:30 - 21:30 uur
Locatie: Het Weeshuis
Prijs € 12,50 of € 10,- met bibliotheekpas

Workshop Relax met handreflex

In deze workshop leer je de belangrijkste drukpunten en hoe je deze
moet masseren. Hierdoor kun je zelf
het evenwicht in je leven brengen en
houden.

Lezing Meet the
High Society

Levensgrote portretten door grote
meesters uit de
kunstgeschiedenis
zijn tot en met
3 juni a.s. in het
Rijksmuseum te
zien. Machtige
vorsten, excen-

raken en ontroeren. Aan bod komen
onder andere Caravaggio, Guido Reni
en Peter Paul Rubens.

Nadat de Reformatie door Maarten
Luther was ingezet, ging de katholieke kerk in de tegenaanval. Dit wordt
wel de Contrareformatie genoemd.
De kunst moest de ‘verloren zielen’
terugwinnen met krachtige beelden,
die de gelovigen direct moesten

Docente: Mariska de Vries
Donderdag 31 mei, 19:30 - 21:30 uur
Locatie: Leslocatie Tiel
Prijs € 17,50

Even je talenkennis opfrissen voor de vakantie?
Kies voor de leesclub, één van de korte cursussen
of een dagworkshop (met lunch)!
Taalcursussen en workshops

Dag

Start

Club de Lectura

Dinsdag

15 mei ‘18

Begintijd Eindtijd Lessen Minuten Docent
10:00

11:30

4

Locatie

Prijs

90 Ellis Bijlmakers

Het Weeshuis, Culemborg

50,00
88,00

Italiaanse conversatie voor beginners

Donderdag 17 mei ‘18

20:15

21:45

8

90 Marije Steijling

Het Weeshuis, Culemborg

Workshop Spaans in 1 dag, met lunch

Zaterdag

26 mei ‘18

10:00

16:00

1

360 Ana Eli de la Rosa

Voormalig Slachthuis, Tiel

65,00

Vakantiecursus Frans

Maandag

28 mei ‘18

19:00

20:30

6

Leslocatie Tiel

85,00

Workshop Engels in 1 dag, met lunch

Zaterdag

02 juni ‘18

10:00

16:00

1

360 Sandra van Wijk

Voormalig Slachthuis, Tiel

65,00

Workshop Frans in 1 dag, met lunch

Zaterdag

09 juni ‘18

10:00

16:00

1

360 Wendy Verhoeff-van Mourik

Het Weeshuis, Culemborg

65,00

90 Liesbeth van Rooijen

Workshop Italiaans in 1 dag, met lunch

Zaterdag

09 juni ‘18

10:00

16:00

1

360 Simona Stoffelen-Putzolu

Voormalig Slachthuis, Tiel

65,00

Opfriscursus Engels in Culemborg

Dinsdag

12 juni ‘18

15:30

17:30

5

120 Marijke van Bergen

Het Weeshuis, Culemborg

85,00

Workshop Italiaans in 1 dag, met lunch

Vrijdag

15 juni ‘18

09:30

15:30

1

360 Marije Steijling

De Pluk, Geldermalsen

65,00

Workshop Spaans in 1 dag, met lunch

Zaterdag

16 juni ‘18

10:00

16:00

1

360 Angelica Avendano

Het Weeshuis, Culemborg

65,00

Workshop Engels in 1 dag, met lunch

Zaterdag

23 juni ‘18

10:00

16:00

1

360 Marijke van Bergen

Het Weeshuis, Culemborg

65,00

Workshop Frans in 1 dag, met lunch

Zaterdag

23 juni ‘18

10:00

16:00

1

360 Liesbeth van Rooijen

Voormalig Slachthuis Tiel

65,00

Workshop Spaans in 1 dag, met lunch

Zaterdag

23 juni ‘18

10:00

16:00

1

360 Angelica Avendano

Stadspodium GO, Leerdam

65,00

Workshop Italiaans in 1 dag, met lunch

Vrijdag

29 juni ‘18

09:30

15:30

1

360 Marije Steijling

Het Weeshuis, Culemborg

65,00

Inschrijven

Inschrijven kan via www.vuwestbetuwe.nl of via een inschrijfformulier dat te verkrijgen is in Het Weeshuis of bij één van de
bibliotheekvestigingen in de regio. Of een activiteit doorgaat is
afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Op al onze activiteiten
zijn algemene voorwaarden van toepassing (zie website).

Tuindag 2 juni

Bezoek op zaterdag 2 juni de tuin van Het Weeshuis, koop
tuinplanten, doe mee aan een schilderworkshop, geniet van
een rondleiding en live muziek of strijk neer op het terras in de
prachtige tuin. 11:00 – 17:00 uur.

Locaties

De adressen van de locaties kun je vinden op onze website:
www.vuwestbetuwe.nl
Volksuniversiteit West Betuwe
Elisabeth Weeshuis
Herenstraat 29,
4101 BR Culemborg
Tel: 0345-650310,
info@vuwestbetuwe.nl

Fouten en (tussentijdse) prijswijzigingen voorbehouden

Ontwerp: Caro Grafico Grafisch Ontwerp, www.carografico.nl

