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Kosten:  
€ 25 + € 5 materialen p.p. 
Duur: 
minimaal 2  maximaal 3 uur 
Aantal deelnemers :  
minimaal 9  maximaal 25 

Met familie, vrienden of collega’s 
een kunstwerk maken ! 
 
Op een ontspannen manier samen een 
kunstwerk maken. Iedereen kan het - is 
onze ervaring -  én iedereen vindt het leuk. 
Telkens weer verrassen de deelnemers 
zichzelf. Het resultaat is altijd bijzonder en 
een blijvend aandenken aan een leuke 
middag.  
 
We gaan meestal uit van een mooi verhaal, 
dat wij aandragen of waar u mee komt, 
bijvoorbeeld omdat het iets zegt over 
degene die u in het zonnetje wilt zetten. Of  
het is een mooie anekdote die iets vertelt 
over de groep die u bent, of graag zou 
willen worden.  
 
Geïnspireerd door zo’n verhaal gaan we 
werken aan een schilderkunstige 
verbeelding daarvan. In kleine stappen 
wordt u meegenomen door de wereld van 
kleur, compositie, kwast en doek, op zoek 
naar uw eigen beeldende bijdrage aan wat 
de groep - vandaag - te zeggen heeft.    
Het is groepswerk, dus u moet niet alleen 
uw eigen punt maken, maar ook in het 
reine zien te komen met de bijdragen van 
anderen. Spannend, leerzaam en erg 
gezellig. 
 
Het kan ook met modeltekenen. De 
groepsleden gaan om de beurt voor elkaar 
model staan of zitten . U mág uit de kleren 

- wij zijn eraan gewend - maar dat hoeft 
natuurlijk helemaal niet. Het resultaat is 
een prachtig album van uw vrienden of 
collega’s. 
 
Natuurlijk komen we alle uitdagingen 
tegen waar de scheppende kunstenaar voor 
staat: de duizelingwekkende angst voor het 
lege doek, de gruwelijke onzekerheid over 
de kwaliteit van het resultaat, en de even  
gruwelijke zekerheid dat elke kwaststreek 
er één is voor de eeuwigheid. Toch zult u 
ook de overwinning daarvan smaken en u 
zult het sámen gedaan hebben. Het 
resultaat zal nog jaren boven een bed of  
bureau hangen, herinnering aan de dag dat 
u samen liet zien dat ook U een kunstenaar 
bent ... 
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