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Titel: Door de aarde breken

Na een winterperiode met een heerlijke talenten
schilderworkshop, mooie woensdagochtenden Kunst en Verdieping en de start van
Portret boetseren gaan we nu alweer naar het voorjaar.
Deze winter heb ik veel tijd besteed aan studie en het verwerken van de input van de
opleiding als Talentenfluisteraar. Ik heb hiervoor een flyer gemaakt die geschikt is voor
leerling Talentengesprekken aan Basis-, VO en HBO onderwijs. Je kunt de flyer
aanvragen deze staat niet op de website. Met Ineke van der Molen heb ik een
teamtraining voor De Koffer vól Geluk voor het onderwijs uitgewerkt, deze is gebaseerd
op talenten en er is ook al belangstelling voor getoond door instellingen.
Naar mate ik meer met de Talenten werk word ik enthousiaster omdat het een prachtige,
zuivere manier is, waarbij mensen snel veel inzicht krijgen. Daar word je blij van.
Ondertussen zijn alle opgeleide Talentenfluisteraars in Zwolle bezig om van deze stad
een bijzondere plaats te maken met aandacht voor kinderen, hun ouders en alle mensen
die geïnteresseerd zijn. Er is, o.l.v. Luk Dewulf, met ca. 70 mensen gedroomd over hoe
dit zou kunnen en we gaan in april deze droom naar de realiteit brengen.
Gekleurd Grijs
Evenals vorig jaar heb ik in overleg met Kunsten Cultuur
een workshop gemaakt voor Gekleurd Grijs. Het beloofd
een mooie middag te worden in het Kerkje te Echten aan de Zuidwolderweg 8.
Deze boetseerworkshop is geschikt voor mensen die nog nooit hebben geboetseerd en
voor mensen met enige ervaring. De techniek van het boetseren wordt uitgelegd.
Het thema is: wat maakt jou gelukkig? Daar zoeken we beelden en inspiratie materiaal
bij en gaan er mee aan de slag. Het werk kun je na afloop meenemen, neem een tas met
een plankje mee voor het vervoer.
Datum: 12 april 2019 Tijd: 13.30 – 15.30 uur
Kosten : 19,50 p.p. incl. lesmateriaal, klei, koffie en thee

Meditatief Boetseren
Wat mag je daarbij voorstellen?
Via meditatie word je geleid en ga je met je handen in de klei naar een vorm. Aan het
eind sluiten we af met een feed back.
Een zeer ontspannen ochtend en een cadeau voor jezelf.
Datum 8 mei Tijd 9.30 – 12 uur
Prijs : 24,95 incl. klei, koffie en thee
Locatie: Atelier Bremstraat 5, Zuidwolde
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
Workshopruimte
Omdat ik ook veel buiten de deur werk kan het financieel niet uit om permanent een
aparte ruimte te huren. Voorlopig mag ik gebruik maken van een ruimte van Cbs. De
Heidevlinder, Heidelaan 3, Zuidwolde. Dit is voor nu prima omdat het een prachtige
ruimte is met keuken en toiletten. Deze kan ik alleen in de avonduren en weekends
gebruiken. De ochtend workshops zijn daarom in mijn atelier of in het kerkje te Echten.
De locatie staat bij de workshops aangegeven
Exposities Voorjaar/Zomer
Hal Restaurant Ma Greet/ IJsselheem
Burgwal 45
Kampen
Beeld Sail Away van 3 oktober 2018 t/m eind maart 2019

Gallerie Tien,
Groningerweg 10, 7841 CA Sleen
Van 4 april t/m eind september 2019
Openingstijden:
Woensdag: 13:30 - 17:00 uur
Donderdag: 13:30 - 17:00 uur
Vrijdag: - Op afspraak Zaterdag: - Op afspraak -0627399297

Zomerexpositie Museum De Fundatie Kasteel het Nijenhuis
’t Nijenhuis 10 8131 RD Heino/Wijhe
Ingezonden beeld: “Ontkiemen”
zie voor openingstijden www.museumdefundatie.nl
Toegang tegen betaling of museumjaarkaart
25 mei t/m 1 september 2019
Je ontvangt hiervoor nog nadere informatie!

Tip
Breng een bezoek aan museum Venendal aan de Hoofdstraat in Hoogeveen.
Er worden kleine maar mooie exposities gehouden. Er zijn ook regelmatig concerten.
Vanaf 2 maart is de expositie Wervelende Lente te bekijken voor meer informatie
www.huizevenendal.nl

