
Tienergroep (11 t/m 16 jaar) op woensdagmiddag:

Een middag waar je alle ruimte krijgt om te tekenen en te schilderen. 
Verschillende onderwerpen en materialen komen aan bod. We doen 
datgene waar je al mee bezig bent, alleen net even anders...

Kosten: € 15,-*
Tijstip: 16.00 - 17.30 uur
Data: 20 april / 4 mei

Volwassenen op zaterdagmiddag:

Een creatieve middag voor jezelf, waar rust en concentratie 
voorop staan. Er is ruimte voor gezelligheid en om elkaars 
werk te bekijken.

Wat kun je doen:
Een schilderij maken met acrylverf op papier, hout, paneel of op doek. 

Onderwerpen als Dikke Dames, een landschap in de stijl van de Ploeg, 
Matisse, Picasso of Van Gogh... Of een andere kunstenaar die je inspireert.
Stippen kan ook, met porseleinverf op een steen, een porseleinen beeldje, 
vaas of bord.
Bloemen tekenen met fineliners en inkleuren met aquarel verf, ecoline 
(stiften), inkt, pastelkrijt of wasco.

Een theedoos beschilderen, een koddige koe, een steen beschilderen, je huisdier, een mini schilderijtje maken. 
Soms heb je 2 middagen nodig of 3... om een schilderij of onderwerp goed uit te werken. 
Eigen werk meenemen en afmaken mag ook, ik denk en kijk met je mee.

Kosten: € 25,-* Tijdstip: 13.30 - 16.00 uur Data : 21 met / 2 juli / 6 augustus
Bij mooi weer kunnen we buiten tekenen/schilderen.

Kinderatelier (4 t/m 10 jaar) op zaterdagochtend:

Een ochtend waar je kind alle ruimte krijgt om samen met mij en andere kinderen iets 
leuks te maken. Dat kan een schilderij zijn, een dier van klei, een versierde spaarpot, 
een mooi gepimpt fotolijstje, een leuke knutsel van papier, of een vogel van stof. 
Een eigen creatie... Ze komen niet met lege handen thuis.

kosten: € 15,-*
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur
Data: 30 april / 28 mei / 25 juni

Creatieve ateliermiddagen,
voorjaar / zomer 2022, Siddeburen

Lydia Jonkman
Kunstenares & Pedagogisch medewerkster

E-mail: lydiajonkman@gmail.com • Tel / whats app: 06 - 12026030 • Website: www.lydiajonkman.nl

* * prijzen zijn per keer,  
inclusief materialen, 
wat lekkers , thee en 
koffie.


