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Je ontvangt deze brief als relatie van De Opstap.

In dit nummer

Introductie

Introductie

Met veel plezier presenteren we het tweede nummer
van De Opstap nieuwsbrief.

Jaarverslag 2010
Vakanties
Extra activiteiten

Met daarin o.a. bericht over het jaarverslag van 2010; de
extra zomeractiviteiten in juli en augustus; informatie
over de CIZ indicatie en last but not least de Opstapgalerie.
⇑

CIZ indicatie
Iconen schilderen

Vakanties
Zomervakantie:
01-08-11 t/m 21-08-11
Op 22/23/24 en 25 augustus zijn
er voor alle cursisten vrije
werkplaatsen. Tijd 10.00 tot
14.00.
Op 28 augustus beginnen de
lessen weer.

Jaarverslag 2010
In dit jaarverslag worden de bestuurlijke
en financiële veranderingen van 2010 beschreven. En
alle (nieuwe) activiteiten en samenwerkingsverbanden
zoals met HVO-Querido.Ook is er een analyse gemaakt
van de positionering van De Opstap in Amsterdam. Met
enige trots kunnen we vaststellen dat we na dit jaar vol
veranderingen nog steeds springlevend en vol plannen
zijn.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in het jaarverslag is
het mogelijk om een exemplaar bestellen.
Per telefoon: 020 - 665 62 15 of per e-mail:
info@deopstap.nl
⇑

Extra activiteiten
In juni en juli vinden de
volgende workshops
plaats:
Workshop Steenhakken op
woensdag 29 juni en 6 juli
maandag 4 en 11 juli.

CIZ indicatie
De vroegere financiering door de GGZinstellingen is per
31 december 2010 komen te vervallen. Per 1 januari
2011 moeten alle Opstapcursisten een CIZ indicatie
hebben om de cursus te kunnen financieren.
Dit blijkt voor alle partijen een grote verandering te zijn.
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Tijd 13.30 - 16.00
Workshop mozaiek op
dinsdagochtend 5, 12 en 19 juli.
Tijd 9.30 - 12.00
Kosten voor cursisten met een
CIZ indicatie 5 euro incl.
materiaal
Voor anderen 15 euro incl
materiaal
Inschrijven per e-mail/telefoon of
in het atelier.

Galerie De Opstap

Het kost veel tijd, veel papier en de nodige kennis om dit
goed te laten stroomlijnen.
Voor iedereen die nog onbekend is met dit fenomeen:
De CIZ aanvraag bestaat uit 2 formulieren: het A en het
B formulier.
Het A formulier bevat grotendeels vragen over de
personalia; het B formulier vraagt om een diagnose. Het
is belangrijk te weten dat alleen de eerste 2
pagina's door de verwijzer moeten worden
ingevuld!!! De rest doen wij in samenwerking met de
cursist.
In overleg met het CIZ kantoor zijn we bezig om de
aanvragen digitaal te doen; de zgn
aanmeldfunctionaliteit. We hopen dit op korte termijn
gerealiseerd te hebben.
⇑

Iconen die door de cursisten zijn
vervaardigd.

Lessen Iconen-schilderen
Geïnspireerd door de tentoonstelling in
de Amsterdamse Hermitage: Glans en Glorie over
iconen hebben we een serie lessen ontworpen.
We gaven onze cursisten de opdracht om goed na te
denken over wat zij als hun icoon zagen. Daar kwamen
heel verschillende dingen uit.
Sommigen vonden het interessant om een icoon uit de
tentoonstelling na te schilderen; anderen kwamen met
foto's van hun partner, kind of kleinkind. Anderen kozen
voor hun huisdier of een beroemdheid of voor een logo
van een favoriet merk.
Met het gegeven dat de voorschriften bij het maken van
een traditionele icoon streng zijn (er mag b.v. alleen met
natuurlijke materialen gewerkt worden) vonden we het
een leuke uitdaging om onze cursisten de verf zelf te
laten maken.
Grote hoeveelheden eieren en pigment leverden
prachtige tere temperaverf op en hebben sommige
cursisten geïnspireerd tot de aanschaf van hun eigen
pigmenten.
Een impressie kunt u bekijken in de linkerkolom onder
het kopje Galerie De Opstap en op onze website.
⇑
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Iconen & ander werk...

Colofon
De nieuwsbrief van De Opstap
verschijnt 4 keer per jaar.
Voor contact kun je mailen naar:
info@deopstap.nl
Postadres van De Opstap:
St. De Opstap
Mauritskade 24
1091 CG Amsterdam
Telefoon: 020-665 62 15
Website: www.deopstap.nl

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 email naar: uitschrijven@deopstap.nl met vermelding van uw emailadres.
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