Project: Molen de Hoop Sprundel “Kunstparel 2020”
Startdatum: 01-06-2019
Locatie: Molen de Hoop Sprundel en Molenerf
Initiatiefnemers: Jan van den Broek ( Molenstichting), Daniel de Bruijn (schilder), Els Hendrikx(schilderes),
Deen van den Broek(schilder).
Uitgangspunt: In 2020 viert de Molenstichting "De Hoop Sprundel" het 180-jarig bestaan van molen De Hoop Sprundel,
een van de twee Sprundelse Rijksmonumenten.
Doel: Samen met kunstenaars molen De Hoop artistiek onder de aandacht te brengen, te meer omdat deze
kunstenaars verschillende disciplines omvatten zoals:
Schilderen – keramiek – beelden – tekenen – illustrator – fotografie – glasblazen – kantklossen – airbrush –schrijvers
Met o.a. Sprundelse kunstenaars kunnen we dit project vorm geven om in mei 2020 de resultaten te exposeren in onze
molen en tijdens de St. Jansfeesten in juni 2020 in Dorpshuis De Trapkes Sprundel.
Werkwijze: Het samenstellen van een buitengroep die voor de zomervakantie en direct er na een buiten schilderdag
organiseert in de directe omgeving van de molen. (van koffie tot toilet is dan geen probleem).
Stappenplan: Startschot 1 juni 2019 met de eerste sessie buiten tekenen en schilderen op zaterdag 1 en 15 juni 2019 op
het Molenerf bij Molen De Hoop Sprundel. Groep Deen van den Broek heeft aangegeven buiten te gaan schilderen.
Uiteraard kunnen andere deelnemers zich hier bij aansluiten. Verschillende kunstenaars, hebben op dit moment al laten
weten aan dit project buiten schilderen mee te willen werken.....maar nieuwe aanmeldingen zijn nog welkom. Ook
andere disciplines zijn op deze dagen welkom om met dit project aan de slag te gaan.

Afspraken:
Zaterdag 1 en 15 juni 2019 : buiten tekenen en schilderen op het Molenerf bij de Sprundelse Molen. Andere disciplines
kunnen ook een begin maken in of buiten de molen.
Ontvangst: vanaf 9.00 uur met koffie / thee tot 10.00 uur.
Lunch: 12.30 uur – 13.15 uur. (uiteraard zelf lunch meebrengen)
Schilderen: kan tot ongeveer 16.00 uur. Het schilderij kan worden afgemaakt (vanaf foto) thuis, of op 15 juni, als we weer
buiten zitten bij de molen.
Deelnemen: iedereen mag deelnemen en er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden
Begeleiding: er is deskundige begeleiding aanwezig en indien gewenst kan er geholpen worden
Materialen: er zal gewerkt worden met diverse “zelf-mee-gebrachte-materialen”, zoals olieverf, potlood, aquarel, acryl,
kleurkrijt, gemengde technieken.
Fotografen: zij worden uitdrukkelijk uitgenodigd mee te doen.
Andere diciplines: alle kunstuitingen met betrekking tot molen De Hoop Sprundel zijn welkom, zoals molenverhalen,
illustraties, molenliedjes, miniatuurbouw, airbrush.
Voorbeelden molenfoto’s:
https://www.molensprundel.nl/fotoalbum-kunstparel2020/
Op onderstaande pagina komt alle informatie:
https://www.molensprundel.nl/kunstparel2020/
Met vriendelijke groet,
Contactpersonen:
Jan van den Broek, Els Hendrikx, Daniel de Bruijn, Deen van den Broek

WIND IN DE ZEILEN 2019 -2025 !

