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Exposanten in Open Galerie Helmond 

 

                   
            Zlatko Milakovic  (vanaf 15 mei)                                     Jack van der Linden 
 
Overige exposanten: Laurie Blum, Oliver Needs, Joyce Peijzel, Katayoon Zandvakili, Marcel Schellekens, Yvonne Vetjens. 

 
 
Cursussen en workshops 
Mail voor informatie en aanmelding naar :info@illumia-art.nl, tenzij anders vermeld. 
 
Lezing: Jan van Eyck, stijl en techniek (15 mei, €10,-) 
Jan van Eyck staat na 6 eeuwen nog steeds bekend als een van de beste 
schilders uit onze geschiedenis. Iedereen die zijn schilderijen ziet raakt 
onder de indruk van het realisme, de details en de prachtige diepe 
kleuren. Hoe hij dat allemaal voor elkaar kreeg, zal Yvonne Vetjens 
vertellen tijdens een lezing die op 16 mei tussen 19.30 en 21.30 uur 
wordt gegeven in Open Galerie Helmond. Uiteraard gebeurt dit aan de 
hand van beeldmateriaal met Van Eycks prachtige werken.  
 
Workshop: schilderen met eigen gemaakte verf ( 25 mei en 29 juni, 
€20,-) 
Iedere laatste zaterdag van de maand kunt u tussen 11.00 en 13.00 uur 
in Open Galerie Helmond aan de slag met eigen gemaakte verf! Alle 
materialen staan klaar voor gebruik. Galeriehoudster en docente 
Yvonne Vetjens helpt u mee met het opzetten van de juiste 
ondergrond, het kiezen van kleuren en het maken en toepassen van de 
verf. Van tevoren aanmelden wordt op prijs gesteld i.v.m. materiaal. 
 
Schriftelijke cursus: Kunstgeschiedenis van de Oudheid en van de 
Middeleeuwen (v.a. €49,-) 
U kunt de cursussen of de Oudheid en over de Middeleeuwen nu ook 
schriftelijk volgen! U krijgt 8 weken lang iedere week een les 
opgestuurd die u vervolgens op uw eigen tempo kunt doornemen. Er is 
de mogelijkheid mee te doen aan een excursie. Ga naar de website van 
Illumia voor meer informatie.  

Hartelijk dank voor uw interesse in deze 
nieuwsbrief, waarin u leest over de activiteiten van 

Illumia Art en Open Galerie Helmond. 
 

Contact: Yvonne Vetjens, info@illumia-art.nl 
Website: www.illumia-art.nl 
Adres galerie: Molenstraat 121, 5701 KB te Helmond 
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