
 

 
                                                                                                                                                                                  

      
 
Waarom een nieuwsbrief?  Om een podium te bieden aan de mooie schilderijen en tekeningen die gemaakt zijn 

door cursisten. Omdat je in mijn mailbestand zit en ooit een cursus of workshop hebt gevolgd of anderszins 

belangstelling hebt getoond voor mijn werk, stuur ik deze nieuwsbrief. Heb je geen interesse, stuur dan even een 

mailtje naar info@dinylamers.nl om je af te melden. Ken je anderen die dit leuk zouden vinden, stuur hem dan 

gerust door. 

 

    De zomerworkshops 

Zoals beloofd heb ik twee workshops gepland. Er kunnen maximaal 6 cursisten meedoen!  Opgeven kan 

via de mail of een appje. 

 

 
 

     
 

Open Atelier 

Gelukkig zijn de meeste cursisten in het najaar van 2021 gewoon weer begonnen en hebben 

we heerlijk geschilderd. Verschillende schilderstijlen en -technieken zijn aan bod gekomen. 

Een aantal werkstukken zijn nog niet klaar en wachten op het volgende seizoen dat start op 27 

september. Kijk voor de data op mijn website www.dinylamers.nl. Helaas heb ik niet overal 

een foto van.  

 

             
 

Nieuwsbrief DinyLamers 
Zomer 2022 

Het Musje: 

Fijnschilderen met olieverf op een paneeltje.  
Op donderdag 28 juli 2022 van 9.30 tot 12.00/ 

12.30 uur.       

Kosten: € 27,50 inclusief materalen. 

 

 
Zoals Andy Warhol! 

Je brengt een schilderij mee waar je niet (meer) blij mee bent. 

Daarop gaan we figuren “drukken” met behulp van een 

zelfgemaakt sjabloon. Je kiest uit het voorbeeld het bovenste of 

onderste zwartere idee en de vlinder of een eigen figuur. 

Op Dinsdag 2 augustus van 9.30 tot 12.00 uur. 

Kosten € 25,00 inclusief materialen. Het doek breng je zelf mee. 

mailto:info@dinylamers.nl
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Portretten in olieverf en landschappen, 1 olieverf, de andere in acrylverf. 

 

             
 

             
  

De poezen en gans zijn olieverf op doek, de schildpad op een paneeltje, de schotse Hooglander 

met acryl. 

 

Het eerste kopje is acryl op een doekje, de andere drie fijnschilderen op een paneeltje.  
 

         
 

   
 

 

De tulpen en het plantje 

met olieverf, het 

stoeltje is met acrylverf 

gedaan.  

Olieverf voor abstract 

werk op een ovaal doek 

en een figuratief 

schilderij. 



 

Individuele schilderbegeleiding 

Hieronder de laatste schilderijen van de mevrouw waarmee ik in het verpleeghuis heb 

geschilderd. Ze is helaas in januari toch nog vrij plotseling overleden. Ze hield erg van 

orchideeën en vooral van poezen en op de foto in het midden zie je het geboortekaartje van 

een achterkleindochter. Dat was erg speciaal om te maken. Hiermee is ook een einde gekomen 

aan de individuele schilderbegeleiding. Ik koester de vele bijzondere momenten en heb de 

mooie verhalen en foto’s nog altijd in mijn boek “Schilderontmoetingen”.  

 

    
 

 

 

 De Tekencursus                                                                
De cursus Tekenen met je rechterhersenhelft is weer succesvol 

afgerond. Gedurende 10 lessen is er volop geoefend met de opdrachten 

en van alles getekend. De eerste les start met een zelfportret en de 

laatste les eindigen we daar ook om te zien hoeveel iedereen heeft 

geleerd. Wat een mooie vorderingen! Helaas kon een cursist de laatste 

les er niet bij zijn. Eind september start de nieuwe tekencursus.   

 

     
 

    
 

 

 

 

 



 

Eigen werk 

Naast het geven van de lessen blijf ik natuurlijk ook zelf tekenen en schilderen. Soms ook als 

voorbereiding op de lessen. Zoals de kopjes. Vaak samen met mijn vriendin waar ik al bijna 30 jaar mee 

schilder en bijna altijd werk ik met olieverf. 

Het landschap “zicht op de Vilt” is gemaakt in opdracht met als voorbeeld een kleiner schilderij wat ik 

ooit heb gemaakt. Wat dieren als aanvulling op een serie dieren en de tekeningen van een oud vrouwtje en 

onze kleindochter. En uiteraard de voorbereiding voor de zomerworkshops.  

 

 

           
 

                   
 

 

 

 

 

 

Tot slot iedereen een mooie zomer gewenst. Blijf gezond en genieten. 

 

Groetjes, Diny  

 

 

 

 

  


