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

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



Iedereen draagt in zichzelf kunstzinnige aanleg. Dit kan ont-
wikkeld worden als het met positieve aandacht wakker 
gemaakt wordt.
Kinderen vinden het heerlijk, om hun eigen creatieve bron te 
ontdekken. 
 
In onze eerste levensjaren is de gevoeligheid voor kleur, vorm 
en klank heel groot. Het is daarom belangrijk dat kinderen 
zonder prestatiedruk hieraan uiting mogen geven. Als zij dan 
zo bezig zijn, valt ook hun eigen prestatiedruk weg. Er vindt 
een bevrijding plaats. 
De kinderen komen in verbinding met hun innerlijke warmte 
en rust, hun Hart, de innerlijke puurheid het Zijn.

Een kleurenbad op papier geeft altijd een plezierige verrassing, 
zoals bij het nat in nat  schilderen en het werken met ecoline.
Het werken met klei en met natuurmateriaal geeft uitdaging in 
het figuratieve en met de natuur. 
Tekenen geeft ruimte aan je lijnenspel en aan je verhalende 
fantasie.

Er komt een moment in je leven dat je het heerlijk vindt om dit 
ontwikkeld en geleerd te hebben als kind.

Dus doe je oude verfkleren aan en kom naar:

Ulrike Kristelijn



Wat betekent kunst maken?

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

Er wordt met verschillende materialen gewerkt:
verf, ecoline, kleurpotlood, klei, natuurmateriaal.

Plaats:  Mattenbieslaan 2 
  Eekmaat-West,  Enschede

Wanneer:  maandag,  woensdag, donderdag
      
Tijd:                 van:  15.30 uur –17.30 uur
Groepen:  meisjes & jongens van;  4 – 6 jaar,
  7-10 jaar,  12-14 jaar

Kosten:  € 60,- voor 6 lessen,   € 10,-  per les
Leiding: 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, volgde kunstzinnige 
vorming aan het scholingscentrum Cochenille 
in Zutphen (School voor het creatieve proces). 
In die tijd volgde zij ook lessen bij Han Walraven 
- beeldend kunstenaar aan de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunst (K.A.B.K) in Den Haag.
Na Cochenille volgde ze 6 themajaren bij het “Vrijkunstzinnig Jaar” in 
Zutphen.

In 23 april 1999 heeft Ulrike haar eerste expositie gehad in  
het Stadsdeelcentrum Enschede-Oost.
Andere exposities zijn: De Poort Conferentieoord te Groesbeek , 
Bloedbank Enschede Stadspoort.

Na 2,5 jaar Helias (School voor vrije kunsten in Culemborg) volgde zij 
de tekenschool Het Kolam te Zutphen.
Vanaf 2007- tot heden studeert zij aan de vrije academie HET PAD, 
opleidingsinstituut voor kunstzinnig hulpverlenen en kunsteducatie. 
In de zomer 2009 ronde zij deze af door het afstuderen tot holistisch 
beeldend kunstenaar.

Vanuit haar werkzaamheden in de sociaal-pedagogie en de latere 
ervaringen in Zutphen aan het Instituut voor Klank en Vorm is Ulrike 
er van overtuigd dat vroegtijdige ontwikkeling en stimulering van 
creativiteit bij kinderen een hoop voordelen heeft in hun verdere leven. 
Volgens Ulrike zoekt een kind al heel jong naar toepassingen om 
hun fantasie te gebruiken. Veel kinderen vinden dit tegenwoordig in 
internet, met als risico dat deze kinderen vele uren achter de computer 
zitten en er een gevaar dreigt dat zij contactueel zich minder zullen 
ontwikkelen.

Kinderen die in de omgang heel druk van aard zijn kunnen ook 
voordelen hebben bij het ontdekken van hun creativiteit met kunst. 
Gebleken is dat deze kinderen zich op school dan veel beter kunnen 
concentreren.

Meer informatie: 

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




