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Programma winter/voorjaar 2014 

 
vrijdag 10 januari     workshop schilderen  ‘sprookje, de gouden sleutel’ 
van 9.30 tot  11.30                      Schilderend verbinden we ons met dit kleine maar fantasieprikkelende      
€8 incl materiaal                   sprookje van Grimm.   Nat in nat techniek 
 

donderdag 16 januari            workshop schilderen  ‘in het winterhol’ 
van 9.30 tot 11.30                    We trekken al schilderend van buiten naar binnen en creëren daar een warme en   
€8. incl. materiaal                        behaaglijke sfeer.  Deze workshop heeft een meditatief karakter.  Nat in nat techniek  
                                                                                         

zondag  19 januari      KUNSTCAFE     van  15.00 tot 17.00 uur  onder voorbehoud 

 

vrijdag 24 januari                   workshop schilderen   ‘Cobra’ 
van 9.30 tot 11.30                     Een workshop waarin vorm, lijn en kleur vanuit spontaniteit tot een compositie                                                                             
€9 incl. materiaal                      gebracht worden en waarbij we ons laten inspireren door de cobrakunst.  
                                               met acryl en krijt 

 

vrijdag 31 januari                  workshop wolvilten   onder voorbehoud 

van 9.30 tot 11.30                    Warm worden bij het vilten van kleurrijke windlichtjes. 
€8 incl. materaal                   

vrijdag 7 februari                  workshop schilderen ‘portret’ 
van 9.30 tot 11.30                       Hoe schilder je een portret zónder model of voorbeeld maar laat je van uit de kleuren  
€8 incl. materiaal                      ontstaan, met aandacht voor de werking van licht en donker.   Nat in nat techniek                                                                                          
                      

donderdag 13 februari           workshop  mozaïeken  
van 9.30 tot 11.30                     Kennismaking met het mozaïeken  
€9 incl mozaïekmateriaal           zelf klein dienblad, plantentafeltje of kaarsenplateau oid meenemen    

 

vrijdag 21 februari                 workshop schilderen ‘gemengde techniek’ 
van 9.30 tot 11.30                       Een speelse verkenning met acrylverf, houtskool, krijt, potlood en conté om van daaruit     
€8 incl. materiaal                      tot een vrije compositie te komen,  

 

donderdag 6 maart                 workshop wol punchen op stof 
van 9.30 tot 11.30                     Kennismaking met het wol punchen met de hand 
€8 incl. materiaal                         Zelf (oude) wollen sjaal, trui, kussenovertrek, lapje oid om te versieren meenemen.   
 

vrijdag  7 maart                      workshop werken met pastelkrijt 
van 9.30 tot 11.30                     Ontdek de mogelijkheden in het werken met pastelkrijt 
€8 incl. materiaal 
 

vrijdag 21 maart                       workshop schilderen  ‘flowering’ 
van 9.30 tot 11.30                     Over hoe het zonlicht de duisternis overwint en de eerste bloemen verschijnen. 
€8 incl. materiaal                       Een vitaliserende workshop.  Nat in nat techniek. 
 

 
vrijdag 28 maart           afsluiting van het inloopseizoen  
van 9.30 tot 12.00                       met koffie/thee en lekkers                                                                  
                                                      iedereen is van harte welkom! 

 

 

 

   voor deelname aan workshops en/of kunstcafe graag vooraf opgeven 
 

 
 

                                  Inloopatelier *vita colore* Echtensedijk 5  -  Pesse   

0528 241125     
francis.rey@planet.nl 

mailto:francis.rey@planet.nl

