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Introductie
Bij deze al weer de 4e en laatste Opstap nieuwsbrief van 2012.
We kunnen weer terugkijken op een druk en dynamisch jaar.
Dit jaar kregen we de kans om workshops aan te bieden aan
bewoners van Stadsdeel Oost die geen geld hebben voor leuke
dagactiviteiten. Ook werd dit jaar de Opstap onderaannemer
van HVO Querido. Vaste tradities zijn onze stand op de
Participatiemarkt – dit keer helaas zonder Maxima – en onze
jaarlijkse kerstinloop op donderdag 27 december.

CIZ uitleg en informatie
De Opstap agenda
Ten slotte
Galerie de Opstap

Vakanties
Kerstvakantie 2012:
21 december t/m 4 januari
NB Kerstinloop
27 december
van 10.00 tot 14.00

Voor informatie kijk op onze website: www.deopstap.nl
Wil je een folder bestellen of iemand van het docententeam
spreken: info@deopstap.nl / 020-6656215. ’s Maandags is het
telefonisch spreekuur van 08.00 tot 12.00 en van 14.00 tot
17.00 en op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00. De rest
van de week kun je altijd inspreken en een bericht achterlaten.
⇑

Gedicht cursist
van oud-cursist Brigit Beekhuis.

Bouwtechnisch en beeldend gesproken
Galerie De
Opstap
De Opstap cursus:
vogelhuisjes maken en meer

Zuinigheid met vlijt
bouwt huizen als kastelen
Een wolkenkrabber of een flat
een plint kan dan niets schelen
Er moet een muur staan met een fundament
Voor wie de logica van bouwen kent:
een vloer, een muur, een dak boven het hoofd,
een plint, behang, plafond slechts voor het oog.

Als kale muren zwijgen,
kun je van mij een schilderijtje krijgen.

Participatiemarkt
De participatiemarkt werd druk bezocht en ook wij hebben
dat gemerkt. Er was veel belangstelling voor De Opstap.
Naast het onderhouden van het bekende netwerk hebben wij
nieuwe contacten opgedaan. Onze kleurrijke stand werd veel
gefotografeerd en gefilmd.

Kaj, Minou, Cora

Workshops ism stadsdeel Oost

Vrije Werkplaats

Mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Oost heeft de Opstap
workshops voor mensen met een krappe beurs georganiseerd.
De eerste workshops startten in het voorjaar; de laatste zijn
nu in volle gang. De workshops waren een groot succes. De
belangstelling was zo groot dat we helaas niet altijd iedereen
een plaatsje konden geven.
Het accent van de workshops lag op ambachtelijke
technieken als etsen, zeefdrukken, keramiek, beeldhouwen
in hout, olieverftechniek maar ook waren er theater,
textielexperimenten en photoshop workshops. Omdat het
Opstap docententeam veel kan maar ook niet alles hebben we
onze collega’s van MK24 gevraagd om een aantal van deze
workshops te geven. Degenen die kennis wilden maken met
creatieve middelen konden terecht op een vrij atelier.

Enkele Quotes / reacties op de Workshops:

Workshop hout

“Je hebt ons wel laten zweten!”
“Dat ik dit in één minuut kon.”
“Het smaakt naar meer.”
“Wat ik in deze les heb geleerd, kan ik meenemen in het
dagelijks leven.”
“Wanneer zijn de volgende workshops?”
Begin 2013 sluiten we de workshops af met een expositie
en een publicatie. Hou je op de hoogte via onze website (
www.deopstap.nl)

CIZ uitleg en informatie
Workshop Modeltekenen

We hebben gemerkt dat er bij aspirant cursisten en verwijzers
vaak nog onduidelijkheid bestaat over de financiering van een
cursusplaats bij de Opstap.
We willen het graag nog een keertje uitleggen (we zijn tenslotte
niet voor niets docenten…)
Kijk op onze website (www.deopstap.nl) onder Nieuws voor de
uitgebreide uitleg.

De Opstap agenda
Workshop Keramiek

Expositie IJburg
Wij zijn gevraagd door één van onze verwijzers, Rutger Esajas
van Mentrum, om te exposeren in een pop-up locatie op IJburg,
genaamd De Lege Ruimte. Op 27 december zal Cornelie daar
een workshop verzorgen voor de bewoners.
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IJburg/Amsterdam

Kerstinloop
Op donderdag 27 december ben je welkom voor de
glühbessensap, de warme chocolademelk, het kerstbrood en de
kransjes maar kan je ook lekker aan de slag met je eigen werk
of meedoen met de workshop Nieuwjaarskaarten maken.
Kortom: welkom op de Opstapkerstinloop van 10.00 tot 14.00
uur! Verwijzers, docenten en andere belangstellenden zijn ook
van harte welkom!

Ten slotte
Met ons gebruikelijk optimisme laten we ons door geen enkele
Maya kalender afhouden van onze plannen voor 2013!
Allereerst gaan we een tentoonstelling organiseren en een
boekje maken van werk gemaakt in de Opstap workshops.
We hopen dat we in 2013 weer workshops voor speciale
doelgroepen kunnen aanbieden.
Met MK24, het Kunsteducatie centrum waar het Opstap atelier
zit heeft wordt een traject ontwikkeld om Opstapcursisten een
vervolg te bieden in de cursussen van MK24.
Ook willen we iedereen de kans bieden om Vriend van
de Opstap te worden. Daarover meer in onze volgende
nieuwsbrief.

Het Opstapdocententeam Cora Mulder, Kaj Glasbergen en
Cornelie Bartlema.

Disclaimer nieuwsbrief
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze
nieuwsbrief kan Stichting De Opstap geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van
eventuele fouten, vergissingen of de mogelijkheid dat bepaalde
informatie na verloop van tijd verouderd dan wel niet meer juist is.
Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van
de door Stichting De Opstap aangeboden content die afkomstig is van
derden.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen stuur dan een e-mail naar:
uitschrijven@deopstap.nl met vermelding van uw e-mailadres.

