Kunstinfo Winter 2019/20
Elisa van den Berg
Beeldend
kunstenaar/Docent/Coach
Info:tel.0528-370760 – 0618466422

Wat een schitterende herfst hebben we gehad! Nu nog even genieten van de
laatste kleurenpracht om langzaam naar de zwart/wit contouren te gaan,
waardoor alle vormen heel zichtbaar worden: winter!
De komende tijd komen er boeiende workshops en ik hoop dat er iets voor jou
bij zit.
Kleurbeleving en expressie
December is een maand waarin je vaak nog van alles “moet”. Daarom een
workshop kleurbeleving over het licht dat je dichtbij jouw beleving brengt. Een
fijne middag voor jezelf. Aan de hand van een geleide meditatie gaan we naar de
kleur. Je mag kiezen of je een aquarel maakt of een nat-in-nat schildering.
Tijd 14 december 13.30 – 16 uur
Kosten € 25,-- incl. materialen en thee
Trechterbeker Cultuur
Boetseerworkshop Trechterbeker maken
Tijdens deze workshop wordt er een korte
uitleg gegeven over de Trechterbeker
cultuur. Daarna kun je jouw trechterbeker
maken in terracotta klei. Je wordt hierbij
begeleid en mag voor oorspronkelijkheid
kiezen maar je kunt er ook een moderne
variant van maken.

Het belooft een boeiende workshop te worden, waaraan je een biscuit gestookte
trechterbeker overhoudt.
Data: Je kunt kiezen uit de volgende data 15 januari of 8 februari 2020
Tijd: 15.01.20 van 13.30 – 16.30 uur of 08.02.20 van 9.30 – 12.30
Docenten: Janny van Meurs medewerkster Oermuseum Diever vertelt over de
trechterbekercultuur en laat gereedschap zien.
Elisa van den Berg Beeldend kunstenaar, boetseren
Prijs: 34,95 incl. koffie/thee, incl. materialen en biscuit stook
Locatie: Brasserie Oer Van Helomaweg 18, 7971 PX Havelte. 0521 725 970
Aanmelden: Elisa van den Berg 06-18466422 of via elisavandenberg@home.nl

Workshop werken met speksteen
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: € 29,50 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 29 januari 2020
Tijd: 19-21.30uur
Talentenfluisteraar
Anders kijken naar jezelf als docent? Het resultaat kan dan niet uitblijven in het
kijken naar en omgaan met jouw leerlingen.
Het Talenten fluisteren zet ik in voor trainingen binnen de teams van het
basisonderwijs voor de Koffer vól Geluk. Verder ben ik in het Voortgezet
Onderwijs begonnen om leerlingen te helpen met hun profiel- en studiekeuzes.
De eerste rondes hiervoor zijn achter de rug en het is werkelijk een plezier om te
zien hoe ze zelf achter hun beste mogelijkheden (talenten) komen! De decanen
en de leerlingen zijn blij en enthousiast. De eerste teamtrainingen voor de
leerlingbegeleiders staan al genoteerd. Dit worden trainingen in het kader van
Talent gedreven werken. Het geeft mij enorm veel voldoening en energie!

*Locatie:
Bij een klein aantal deelnemers is de workshop in mijn atelier aan de Bremstraat
5 in Zuidwolde en bij een groter aantal in het bijgebouw van De Heidevlinder,
Heidelaan 3 Zuidwolde dit is ca. 200m verder. Je treft dit aan in de bevestiging
van de workshop die je een week van tevoren ontvangt. De Boetseerworkshop
Trechterbekers wordt op ge aangegeven locatie in Havelte gehouden.

Exposities
Regenboog Engel t/m 3 januari 2020
Choclaterie De Kolibri
Station Hoogeveen
Beelden in de serre van Mulino Dorpsstraat De Wijk t/m 10 maart 2020

