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Multi Cultureel beeld maken.
Het Multi Culturele beeld is eind januari in De Boerhoorn onthuld! Het heeft een mooie
plek gekregen. Eind februari hebben we met een gezamenlijke maaltijd het project
afgerond. Ik heb begrepen dat er wel contact blijft en dat anderen het stokje nu van mij
overnemen. Het is in alle opzichten een geslaagd project, waar we allemaal met een
goed gevoel op terug kijken. Wat mij betreft is het een goed voorbeeld van een snellere
integratie door middel van de netwerken te vergroten, elkaar te steunen en door
Nederlands te spreken tijdens de presentaties natuurlijk een extra taaloefening.
Inloop atelier
Het inloopatelier gaat vanaf eind maart stoppen. Wil je nog meedoen? Dan kan dat 14 en
28 maart nog van 19.30 – 21.30 uur. Kosten € 12,50 per keer. Je bent van harte
welkom!
Workshop werken met speksteen

In het kader van Gekleurd Grijs wordt er een workshop speksteen gegeven. Gekleurd Grijs is een
cultuurprogramma waarin deze workshop is opgenomen. Wil je meer weten kijk dan op
www.gekleurdgrijs.nl
Speksteen is een zachte steensoort, die zich gemakkelijk met een kleine beitel, vijlen en raspen
laat bewerken. Na het feest van een mooie steen uitzoeken, gaan we de organische vormen
zoeken, die er in verborgen zijn. Aan het eind van de middag neem je jouw beeldje mee naar huis!
Kosten: € 27,50 excl. steen, de prijs hiervoor varieert van € 2,-- tot ca. € 5,--. Zin om mee te doen
meld je dan zo snel mogelijk aan in verband met de belangstelling die er al is! Je kunt je via mij
aanmelden.
Datum 19 april
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Workshop kleibeeld maken
Het is erg leuk om in het voorjaar zelf een beeld te maken wat je in de tuin kunt zetten.
Je kunt daarvoor een idee meenemen en als je van mij inspiratie wilt krijgen dan zal dat uit de
natuur onze grote leermeester zijn! Onder begeleiding kun je jouw werk uitvoeren. Alternatief is
het toevoegen van gevonden materialen, zoals hout en steen. Neem dit dan wel mee!

Datum: 5 Mei
Tijd: 13.30 – 16.30 uur met uitloop naar 17 uur
kosten: € 29,50 incl. klei, koffie en thee excl. stookkosten (kleine bijdrage verdeeld over
de oven)

Workshop Land Art

De natuur is geheel compleet, toch kun je als mens toevoegen.
Het thema van deze workshop gaan we samen zoeken.
Beleef de verbindende werking van deze workshop tussen
natuur en de mensen.
Deelnemers die dit al eens gedaan hebben zeggen dat ze beter
naar de natuur kijken en er met de opgedane ervaring ook gaan experimenteren.

Tijd: 2 juni om 13.30 uur vertrek vanaf de parkeerplaats bij Kaasboerderij Heileuver,
Dalmsholterweg 17, Dalmsholte
Neem je fototoestel, eventueel regenkleding en wat te drinken mee! We zijn tegen 16.30 weer
terug bij ons vertrek.
Kosten € 19,50 per persoon incl. lesmateriaal e.a.
Info en opgave:
Elisa van den Berg,
Beeldend kunstenaar
tel.0528-370760 of elisavandenberg@home.nl

De Koffer vól Geluk
Voor de nieuwe mensen, die de Kunstinfo voor de eerste keer ontvangen: dit project is vanaf vorig
jaar opgenomen in de Kunstinfo, als je meer wilt weten dan kun je de flyer hierover op de website
onder de Koffer vól Geluk downloaden.
De laatste klas (groep 8) van de try out school heeft de Koffer vól Geluk gehad. De kinderen zijn
bezig geweest met hun talenten en dat hebben ze samen in werkvormen uitgewerkt. Daarna zijn er
korte toneelstukjes over gemaakt. Het waren erg leuke uren. Voor de zomervakantie krijgen ze
hun Koffer mee.
Hoe verder?
Ik ga workshops aanbieden aan basisschoolteams en vandaaruit werken met leerkrachten die De
Koffer vól Geluk op hun school verder vorm gaan geven. Dit zal gaan aan de hand van vrije
werkvormen, verhalen en filosofie.

Exposities Voorjaar
Het galerie deel van De Kunstwerkplaats is geopend op telefonische- of email-afspraak voor
individuele mensen en groepen. Ook kun je leuke kleine cadeau artikelen en klei kopen.
Kunst o nder de Bomen
Vertrekpunt
Dalmsholterdijk 17
8146BP Dalmsholte
Te bekijken van 22 april t/m 3 Juni 2018
Zoals het er nu uitziet wordt het weer een boeiende Land Art presentatie waar een
aantal kunstenaars en scholen op dit moment druk mee bezig zijn.
Ik hoop jullie eind maart een uitnodiging te sturen voor de opening.
Maak een heerlijke wandeling in een mooi stuk natuur en beleef de kunstuitingen.

Galerie Steenwijk, Meppelerweg 47, Steenwijk
Schilderijen van Jacintha Reynders en Beelden in steen, brons en keramiek van Elisa van
den Berg
Van 15 februari – 10 maart 2018
Geopend op ma/vrij van 13.30 – 17 uur en zaterdag 10.12.30 uur
Lees de recensie van de hand van Wim van de Beek (kunstrecensent) hierover op mijn
website

