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Titel Sail Away

Terwijl de berk voor mijn raam in gouden gloed haar blad verliest is het fijn om weer te
werken aan mooie workshops en belevingen voor het komende seizoen.
Zoals aangekondigd in de vorige Kunstinfo volgde ik in september, oktober en november
de training voor Kindertalentenfluisteraar van Luk De Wulf en Els Pronk. Een bijzondere
toevoeging aan mijn skills en een fijne ervaring. Het biedt ook aan volwassenen zoveel
dat het mij leuk lijkt om in december met jullie een onderdeel hiervan te doen! De
onderstaande workshop is hieruit samengesteld.
Talenten Schilderworkshop
Ter inleiding op deze workshop zal ik iets over talenten vertellen. Ook waarom je zo blij
wordt als je jouw talent(en) herkent! Na de ontdekking gaan we op een speelse manier
naar persoonlijke opdrachten. We schilderen nat-in-nat. Een boeiende fijne avond.
Datum 12 december Tijd 19.30 – 21.30 uur Kosten € 22,50 p.p. incl. materialen koffie en
thee
Kunst en verdieping
Vanaf 16 januari 2018 zijn er op woensdagochtend thema bijeenkomsten. Je kunt deze
ochtenden in het licht van Kunstzinnig Dynamisch Coachen zien. Tijdens deze blokken
van 6 keer worden er diverse technieken gebruikt. Je wordt gestimuleerd om zoveel
mogelijk vanuit je oorspronkelijkheid te werken. Daarbij maken we gebruik van kleur,
klei en klank.
Laat je creatieve energie stromen en borrelen en doe mee! Als je vragen hebt dan kun je
mij mailen of bellen tussen 19 – 19.30 uur.
Start: 16 januari 2019 vervolgens 23, 30.01.19 en 6,12 en 27 februari 2019 Tijd: 9.30 –
12 uur.
Kosten € 75,-- incl. materialen.
Er wordt gewerkt met kleine groepjes 4 – 5 personen.
Portret Boetseren

Een portret maken is een boeiend proces. Je leert stap voor stap de opbouw en
uitwerking van een portret te maken en te kijken!
Tijdens deze avonden kun je een portret maken van iemand uit jouw omgeving of een
zelfportret.
De avonden zijn geschikt voor beginners en gevorderden. Na je aanmelding ontvang je
verdere instructies over wat je het beste mee kunt nemen.
Data: 25 februari, 4,11,18 en 25 maart en 2 april 2019
Kosten: € 145,-- incl. klei, lesmaterialen, koffie/thee
Wil je liever op een ochtend, laat dit dan even weten!
Bij voldoende belangstelling organiseer ik dit ook.

De Koffer vól Geluk
Als Kindertalentenfluisteraar heb ik ook onderdelen toegevoegd in de Workshop Geluk die
wij aan basisschoolteams aanbieden. In de Koffer vól Geluk ontdekken kinderen hun
talenten door te doen waar zij gelukkig van worden. Ik heb besloten om ten aanzien van
dit onderdeel niet alleen verder te gaan maar in samenwerking met Ineke van de Molen
een enthousiaste en bevlogen professional. Als je hiervoor belangstelling hebt, dan kun
je de nieuwe flyer onder de betreffende knop downloaden en ook haar achtergrond
bekijken. Werk je op een school en wil je een gesprek? Maak dan even een afspraak.
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