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De lente is nog in volle pracht en hoop dat jullie er ook zó van genieten!
Onderstaand de kunstzinnige activiteiten voor de komende zomer.
Hierbij wens ik iedereen ook alvast een heerlijke relaxte vakantie tijd toe!
Tuinbeeld Boetseren
Naar aanleiding van de aangereikte inspiratie maak je tijdens deze middag je eigen
tuinbeeld in klei. We gaan wat groter te werken en daarvoor krijg je ook technieken.
Erg leuk om aan het eind van de middag een beeld te hebben wat je na de biscuit
stook een mooie plek in de tuin kunt geven.
Datum:15 juni 2019
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Kosten: € 32,50 incl. lesmateriaal, klei, koffie, thee en biscuit stook.
Locatie Heidelaan 3 Zuidwolde
Boetseer het hoofd van jouw Paard
onder begeleiding van:
Activiteit in het kader van het
European Jumping Championship
Deze week even lekker ontspannen en de band met jouw
paard verstevigen?
Doe dan mee met het boetseren van het hoofd van je paard.
We boetseren dit op de helft van de ware grootte.
Van maandag 8 juli 2019 tot en met vrijdagavond 12 juli van
19 -21uur kun je onder begeleiding het paardenhoofd opzetten en boetseren. In overleg
zijn de tijden op maandag en vrijdag aan te passen.
Locatie: ’t Markehuus, Dorpshuisstraat 43, 7924 PP Veeningen
Opgave en aanmelding tel.0528-370760 mobiel 06-18466422 of
elisavandenberg@home.nl

Deelnemers: 6 – 8 personen. Let op: reageer snel als je dit graag wilt. Zodra je je
aanmeldt ontvang je per omgaande een bevestiging.
Tijden: ma/vrij avond van 19 – 21 uur en in overleg op maan- en vrijdag.
Kosten € 195,-- incl. lesmateriaal, klei, koffie en thee excl. biscuit stoken van het werk.
Meenemen: Foto’s van linker- en rechterzijkant en vooraanzicht van het paardenhoofd.
De biscuit stookkosten hiervoor bedragen € 20,-- éénmalig.
Heb je hier vragen over bel dan tel.0528-370760
Talentenfluisteraar
Zoals de meesten van jullie wel weten heb ik de afgelopen winter een training gevolgd
voor Talentenfluisteraar. Dit zet ik in voor trainingen binnen de teams van het
basisonderwijs voor de Koffer vól Geluk. Verder ben ik begonnen in het Voortgezet
onderwijs 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!
Exposities
Galerie Tien
Groningerweg 10, 7841CA Sleen
Van 4 april t/m eind september 2019
Beelden in steen, brons en keramiek
Openingstijden: woe/donderdag 13.30-17.00 uur
Vrij- za op afspraak. Tel.0627399297
Museumboerderij en Galerie New Greenwich Village
Willem Moesweg 25
7924PA Veeningen
Opening 10 juni om 15 uur: beelden in hout/keramiek, steen
De expositie duurt t/m 29 september 2019
Geopend van vrij/zondag
Tuin Irene Brave
Bloemberg 8, Bloemberg (Zuidwolde)
Open tuindagen op 26 mei en 16 juni a.s. beelden in keramiek

