Terug- en vooruitblik atelier L'aurarts
2017 was een enerverend jaar.
Graag kijk ik met u terug op een fantastisch 2017 en vooruit in 2018.

Schilder workshops
We gaven verschillende schilderworkshops; voor
verjaardagen, feestjes, jubilaris en ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan van het landelijk netwerk Bites en Business
voor 15 mensen tegelijk.

In het jubileumboek staat een mooi
interview over het creatieve brein
achter L’aurarts.
Ook in 2018 zullen we verschillende
workshops verzorgen op verzoek,
gepland en waar je zomaar binnen
kunt lopen.
Ook zal er weer een open dag
georganiseerd worden.

Tuinconcerten
Wat hebben we genoten van de concerten in de tuin; Ed Struijlaart, Lisa Loïs, Will Knox,
Stephanie Struijk, Annemiek Drenth, Nick Arends, Ellen Pels, Jim Drenth, Sister en Hannah
Schoonbeek. Stuk voor stuk brachten zij akoestische covers of eigen nummers ten
gehore met na afloop de gezellige en lekkere barbecue.
In 2018 komen in ieder geval Ed Struijlaart en Lisa Lois terug in de tuin. Maar ook zullen
Elske deWall, Sister Sister, JB Meijers, Nick Nicolai, Isa Zwart en Jim Drenth optreden. Ik kan
alleen maar zeggen dat ik bijna niet kan wachten.
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Kunst- en Cultuurmarkten
Op verschillende markten en cultuur aangelegenheden was
L'aurarts zichtbaar; Festiveul in Schoonbeek en de
Kunstmarkt in Emmer-Compascuum. Ook in 2018 zullen we
verschillende kunstmarkten bezoeken.

Workshopweekend
Het workshopweekend werd dit jaar op de locatie van
atelier L'aurarts gehouden. Enthousiaste deelnemers waren
erg te spreken over de accommodatie, de indeling van de
workshops en de goede verzorging. In 2018 staat er niet 1
maar staan er 2 workshop weekenden gepland. In de
zomer kunt u zelfs uw eigen tent of caravan meenemen.
Hoe leuk is dát!

Verjaardag
We vierden ons 1-jarig bestaan.

Reclame
Vanaf begin december rijden we rond in
een mooi bestickerde auto met reclame
voor het atelier. Op de achterzijde komen
nog de data van de tuinconcerten voor
2018.
Verschillende malen hebben wij
advertenties geplaatst in het
Compaskrantje voor de tuinconcerten.
Ook in de Zuid Oosthoeker, op emmen.nl en in het Dagblad van het Noorden hebben
verschillende aankondigingen gestaan
Op Facebook volgen inmiddels velen de activiteiten van atelier L'aurarts.

Sponsoring en maatschappelijke betrokkenheid
Atelier L'aurarts steunt de stichting ‘zorg met sterren’ voor de woongroep in Zweeloo en
zorgboerderij het Haantje met donaties en biedt hulp bij activiteiten. Zodoende krijgen
ook mensen die een beperking hebben steun, aandacht en hulp. Ook bij cv de
Kainbongels is ons logo goed in beeld i.v.m. sponsoring.
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Exposeren
Atelier L'aurarts gaat exposeren in Staphorst in een huisartsenpraktijk. Dus zit men te
wachten in de wachtkamer dan hoop ik dat men geniet van de kleurrijke schilderijen.

Verbouwing
Het atelier gaat verbouwd worden. Een interne verbouwing zal ertoe leiden dat er een
nog mooier en ruimer atelier komt met expositieruimte aan de voorzijde van het huis.
Met een eigen ingang. Intussen kunnen de workshops plaatsvinden in de tuinkamer Koel
in de zomer, warm in de winter.

Een mooi programma voor 2018.

U leest er alles over op de website

Wij hopen u dan ook graag terug te zien op
een van onze activiteiten en wensen u een
kunstzinnig, muzikaal en mooi 2018

Met vriendelijke groet,
Sylvia van Ostende en Jan de Blouw

Adios

Dáár zit muziek in.
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