Nieuwsbrief
Atelier Uit de Kunst
& Vliegwerk
Beste cliënten, ouders en belangstellenden,
Langs deze weg ontvangt u de nieuwsbrief.
We informeren u graag over een aantal
zaken.
Kunstuitleen
Vanaf eind februari zijn er weer 70 nieuwe
schilderijen in de verhuur en verkoop.
Van sommige schilders, zoals Joep en
Esther, is het eerste werk ingelijst.
Medewerkers van Design@Gading hebben
alles op de foto gezet. Dit wordt op de
nieuwe website, die nog in ontwikkeling is,
gezet zodat er een goed en snel overzicht is
wat er in de verhuur is en wat er verkocht is.
Ook is duidelijk te zien op welke locatie het
schilderij staat, want buiten de kunstuitleen
op Uit de Kunst & Vliegwerk staat er ook
een deel bij Gading in Leiderdorp.
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Beddenproject
Alexandra, Noor, Latoya en Jacoline zijn al
druk bezig met het beddenproject van Fields
of Wonder. Met de Pinksterdagen, 2 t/m 5
juni, kunnen mensen het bed, die in de
appelboomgaard van Hoeve Cronesteijn
staat, huren. Het is een samenwerkingsproject van IBG Cronesteijn die het bed
maakt, Hoeve Cronensteijn die de styling
verzorgt in de vorm van plantjes en lichtjes
en onze cliënten die een mooie deken en 2
lantaarns maken. Volg de ontwikkelingen op
Facebook.

Hundertwasser Project
In het atelier zijn we druk bezig om
producten te maken voor de crowdfunding
voor het nieuwe gebouw voor de
dagbesteding op Swetterhage. Het gebouw
wordt gebouwd in de stijl van kunstenaar
Hundertwasser. We maken bijvoorbeeld
kaarsen in de vorm van huisjes met
golvende daken. En de schilders zijn druk
bezig met het ontwerpen van ontbijtsetjes
en gebaksbordjes. Daarnaast maakt Marijke
mooie schalen met decoraties à la
Hundertwasser.

Nieuwsbrief
De ontwikkelingen van dit project zijn te
volgen op de website van de Gemiva-SVG
Groep en natuurlijk houden wij u op de
hoogte via Facebook.
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Nieuwjaar: 1 januari 2018

Nu definitief: op 28 april en 26 mei zal
de locatie ook gesloten zijn.
Workshop Paasstukje maken
Op maandag 10 april heeft iedereen op Uit
de Kunst met veel plezier een Paasstukje
gemaakt. Wat zijn ze leuk geworden!!

Sluitingsdagen 2017
 Tweede Paasdag: 17 april
 Koningsdag: 27 april
 Bevrijdingsdag: 5 mei
 Hemelvaart: 25 mei
 Tweede Pinksterdag: 5 juni
 Leids Ontzet: 3 oktober (i.v.m.
bereikbaarheid)
 Kerst: 25 en 26 december

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief
vragen of opmerkingen? Of heeft u vragen
die geen betrekking hebben op de
nieuwsbrief? Neem dan contact op met
Marja van Dorp, locatiemanager, via
marja.van.dorp@gemiva-svg.nl.

