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Informatiebrief
Kerstvakantie
De vakantiestop in het atelier is van 25 december 2017 t/m 2 januari
2018.
Hoewel het inhalen van lessen niet van toepassing is mag je natuurlijk altijd extra op de andere
ateliertijden komen.
dinsdag
woensdag
donderdag

19.00 – 21.00 uur
14.00 – 16.00 uur
10.00 – 15.00 uur

20.00 -- 22.30 uur (vanaf 16+)
19.00 – 21.00 uur

Nieuwjaarsexpositie Spetters
Vanaf 8 januari t/m 16 februari 2018 is er in het gemeentehuis van
Hellevoetsluis weer de traditionele Nieuwjaarsexpositie van de Spetters.
In het afgelopen jaar zijn er bij deze groep een flink aantal deelnemers
bijgekomen en dus ook nieuwe stijlen en ideeën. Op deze expositie
zullen de getoonde kunstwerken het publiek zeker verbazen.

Expositie Volwassenen & Jeugdkunstgroep
Vanaf 19 februari t/m 30 maart 2018 is er in het gemeentehuis van
Hellevoetsluis een expositie van kunstwerken gemaakt door de
volwassenenkunstgroep en de jeugdkunstgroep.

Deelnemers van het atelier krijgen voor de opening van beide exposities automatisch een
uitnodiging. Wil je graag dat iemand anders (vrienden,familie,enz…) ook een uitnodiging
ontvangt geef dan de naam, adres en emailadres aan ons door via de website of mail.
Doe dit tenminste TWEE WEKEN voor datum aanvang van de betreffende expositie.

Kinderkunstklas
De meeste kinderen in de kinderkunstklas zitten er nog maar kort op
en hebben nog niet zoveel ervaring en/of voldoende geschikte
kunstwerken voor een expositie op korte termijn. Er wordt echter hard
gewerkt en prachtige resultaten bereikt. Voor de kinderkunstklas zal in
het najaar van 2018 een expositie worden gerealiseerd.

Bijdrage
Net zoals alle voorbije jaren wordt de maandelijkse bijdrage voor de
lessen beeldende vorming, ondanks alsmaar stijgende kosten, .
wederom niet aangepast.

___________________________________________________________________________
VERDERE INFORMATIE
Op de website en facebookpagina kun je alle informatie vinden over het atelier. Welke projecten
er lopen, wat er te doen is, enz…, ook staan er een groot aantal foto`s die een mooi beeld
geven van oude en hedendaagse activiteiten.
Als jezelf nog informatie hebt, interessante tips of wellicht nog leuke foto`s deel ze dan met ons
en anderen en stuur ze op: info@dogmagroup.nl
DEELNEMERSINFORMATIE
Onder deze link, die je rechtsonderaan op de website kunt vinden, kun je altijd direct actuele
informatie en mededelingen vinden `speciaal voor jullie` over het atelier, zoals
informatiebrieven, vakanties maar ook wordt hier `in real time` meegedeeld of er wellicht een
les uitvalt of dat er iets anders urgent is.
WEBSITE
www.dogmagroup.nl

E-mail
info@dogmagroup.nl

FACEBOOK
Dogma

TELEFOONNUMMER
0619489827

Mede namens alle vrijwilligers en medewerkers wensen wij jullie alvast een heel prettige
kerstvakantie en hele fijne feestdagen en hopen we jullie allemaal ,gezond en wel, in het
nieuwe jaar weer te zien.
Johan

