Hou je van tekenen en schilderen,
met klei werken
en je eigen kunstwerk maken?

Een cursus om je creativiteit te ontdekken,
je fantasie te gebruiken en je techniek en
vaardigheden te ontwikkelen.

Iedereen draagt in zichzelf kunstzinnige aanleg, dit kan
ontwikkeld worden als dit met positieve aandacht wakker
wordt gemaakt.
Mensen beleven dit als heerlijk, om hun eigen creatieve
bron te ontdekken en tot uiting te brengen. In onze eerste
levensjaren is de gevoeligheid voor kleur, vorm en klank heel
groot. Naarmate de tijd verstrijkt en de drukte om ons heen
meer en meer het leven bepaalt, verliezen wij ongemerkt de
interesse in deze vorm van onszelf creatief uitten.
Deze cursus geeft de kans creatieviteit in ons zelf weer te
ondekken door het zelf maken van kunst.
Een kleurenbad op paper geeft altijd een plezierige verrassing,
zoals bijvoorbeeld bij het ‘nat in nat schilderen’ en bij het
werken met Ecoline.
In deze cursus wil ik aandacht en begeleiding geven aan al
deze aspecten.

Dus doe je oude verfkleren aan en kom naar:

Wat betekent kunst maken?
J
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je creativiteit ontdekken ....
je fantasie gebruiken...
techniek en vaardigheden ontwikkelen...
individueel of in een groepje van maximaal 4...
plezier beleven!

Er wordt met verschillende materialen gewerkt:
verf, ecoline en/of kleurpotlood.
Plaats:		
		

Mattenbieslaan 2
Eekmaat-West, Enschede

Wanneer:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Tijd:

Na Afspraak

Kosten:		
Leiding:

€ 60,- voor 6 lessen
Ulrike Kristelijn

Over de cursusleidster Ulrike Kristelijn

Ulrike Kristelijn is schilderend kunstenares en gebruikt
verschillende technieken.
Veel van haar werk is ontstaan vanuit de sluiertechniek.
Ulrike Kristelijn,
leidster in het sociaal-pedagogisch werk SPW
Kunstzinnige scholing in het Centrum voor Kunsttherapie en
Psychosynthese in Zutphen.
Kunstzinnige scholing in Genezend Tekenen met en voor
kinderen aan het Instituut voor Klank en Vorm in Zutphen,
De Kolam.
Zelf schilderend actief sinds 1987.
2009 afgestudeerd als Holistisch beeldend Kunstenaar
aan de Vrije Academie HET PAD te Groesbeek.

Meer informatie:
Ulrike Kristelijn
Mattenbieslaan 2
7534 JT Enschede
Telefoon:
053 4343080
Web:		
www.ulrike-kristelijn.nl
Email:		
info@ulrike-kristelijn.nl

