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Galerie Forma Aktua
Nieuwstad 10
9711 JP Groningen
Openingstijden: donderdag t/m zondag van 13:00 tot 17:00 uur
De galerie is op Hemelvaartsdag en met Pinksteren gesloten.
T: 050 313 33 42
E: info@forma-aktua.nl
I: www.forma-aktua.nl

NoorderAteliers exposeert bij Forma Aktua
Van 18 mei t/m 25 juni exposeren in Galerie Forma Aktua Nieuwstad 10, Groningen,
Docenten en leerlingen van NoorderAteliers
De opening is op zondag 21 mei om 16:00 uur.
en zal worden verricht door Annelies Middel en Chrétien Goos. De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door enkele leden van de band ‘Caminante’.

Gerdien Halfman: Asha 2017

Exposanten:
Ad Kempers			
Anne Ruurd Oosterwoud
Annelies Middel			
Chrétien Goos			
Christien Sturm			
Gerdien Halfman			
Heleen Biesta
Hilja Schuring			
Joan Stam				
Marjan Reichman		
Marlies Tolman
Martin van Kampen		
Ruben Postema
Annelies Middel: Modelstudies

NoorderAteliers, school voor schilderkunst is een samenwerking tussen de beeldend kunstenaars /
docenten Annelies Middel en Chrétien Goos.
De NoorderAteliers is een figuratief georiënteerd lesatelier, waar klassieke waarden de basis vormen voor
het leren van technische vaardigheden en waar een klassieke en een eigentijdse visie op de inhoud van
een beeld naast elkaar bestaan. Het weekprogramma omvat momenteel een ateliergroep, waar het eigen
werk van de deelnemers centraal staat, een portretschildergroep en de Portretschool, een tweejarig traject
waarin de vaardigheden en visie op het portret uitgediept wordt.
Behalve de lessen faciliteert NoorderAteliers een wekelijkse inloop modeltekenen op de vrijdagmiddag.
Daarnaast is de Noorderateliers sinds kort de thuisbasis voor projecten waar het eigen werk van Chrétien
Goos en Annelies Middel in samenwerkingsverbanden met andere kunstenaars vorm krijgt in kortere of
langer lopende projecten met een maatschappelijk raakvlak.
De expositie staat in het teken van het 10 jarig bestaan van
NoorderAteliers.
Er wordt een selectie getoond van het meest recente werk dat
ontstaan is onder het dak van de NoorderAteliers en op de eigen
ateliers. Zowel de Portretschool, modelsessies en het autonome
werk komen aan bod.
Op zaterdag 24 juni om 14:00 uur wordt er een demonstratie
schilderen door NoorderAteliers gegeven in de galerie.

Ruben Postema: Modelstudie

Bij de opening van de expositie van het Drents Schilders Genootschap

Mark Lisser geeft een introductie over het DSG

Ton Meijer leest voor uit eigen werk

Het luisterende publiek

Aanwezige exposanten van het DSG Van links naar rechts:
Achterste rij: Jowan Remmig, Jeffrey Linker, Ben Snijders, Arend Kuiper, Albert Greving
Voorste rij: Annemarie de Groot, Hilda Snoeijer, Herman v.d.Poll, Mark Lisser, Geert de Weerd

Verslag en foto’s over Kunst en Klaverjas.
Op dinsdag 18 april is volgens de traditie door Forma Aktua “Kunst en Klaverjas” georganiseerd in de
WEEVA. Er waren 20 kaarters aanwezig en 9 kunstenaars om de kaarters te portretteren. Een enquête
onder de aanwezigen wees uit dat de meeste kaartspelers de voorkeur geven aan een klaverjastoernooi
over 3 avonden. Daarom is onze intentie om het volgend jaar rond de Paasdagen weer meerdere K&K
avonden te organiseren.
Hierbij een fotoimpressie.
Kunstenaars, die druk bezig te zijn de kaart taferelen vast te leggen.
De gemaakte schilderijen en tekeningen zullen worden tentoongesteld in de galerie tijdens de zomersalon
van Forma Aktua.

De uitslagen van het klaverjastoernooi was als volgt:
1. Arthur Uyleman
2. Jannie Wekema
3. Gees Feenstra
20 (poedelprijs) Sigrid Uyleman.
Aan alle winnaars is een originele zeefdruk uit het
assortiment van de pinakotheek overhandigd.

Vrijwilligers gevraagd!
Forma Aktua zoekt medewerkers, die één dagdeel per week tijdens openingstijden van de galerie (do t/m
zondag) van 13:00 – 17:00 uur als gastvrouw/heer aanwezig kunnen zijn.
Daarnaast zoeken wij nieuwe leden voor de expositiecommissie en mensen die een bijdrage willen leveren
aan de P.R. van de galerie.
Heb je belangstelling: Neem contact met ons op via info@forma-aktua.nl of bel 050-3133342 tijdens
openingstijden van de galerie.

Mededelingen
Expositieprogramma van Forma Aktua
2 juli Opening zomersalon
27 augustus Opening van een expositie van 3 gerenommeerde Groninger
kunstenaars en tevens oude getrouwen van Forma Aktua.
Forma Aktua gaat ook weer mee doen aan een aantal kunstmarkten deze zomer.
De eerste kunstmarkt was op zondag 7 mei op de vismarkt.

