Intuïtieve

Intuïtief Schilderen

Kunstzinnige

Schilderen vanuit je intuïtie en
gevoel, een bijzondere ervaring

Vorming
Geef vorm aan je eigen
creativiteit
Uit je door middel van:
Beeldhouwen in
Hout en / of Steen
Schilderen, tekenen met
verschillende mediums
Wat leeft er in jou?
Welke talenten sluimeren er
En hoe geef je het vorm?

***
Ontdek je Talent
Door onze opvoeding in onze
cultuur, zijn deze kwaliteiten
meestal ondergewaardeerd.
Je hebt nu de kans jezelf
daarvan te bevrijden en te
ontdekken wat jouw unieke
mogelijkheden zijn.
Je maakt contact met talent
waar je meestal niet eerder
bewust van was.

Durven vertrouwen op wat je in
je hebt, dat naar buiten brengen,
laat onverwachte mogelijkheden
zien, geeft nieuwe ervaringen,
ontspanning en: Plezier!

***
Materialen
Met een korte meditatie of
visualisatie gaan we aan de slag
Bij schilderen maken we gebruik
van verschillende materialen
zodat je kunt ervaren wat de
diverse kwaliteiten met je doen
We werken op linnen doek, papier
of hout met acrylverf of aquarel,
met kleurpotloden oliepastels,
soft pastels en diverse
gereedschappen
Ook leer je het opplakken van
handgeschept aquarel papier
Ervaar de bijzondere kwaliteit en
kleuren van soft pastels op
prachtige tinten diamant papier
Schilderen 1 à 2 x per maand
een middag of avond

Hout of Steen
bewerken
Beeldhouwen, waarnemen
hakken, snijden, vijlen, gutsen,
vormgeven, contact maken met
je beeld wat mag ontstaan.
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Kijken, en voelen, welke vorm er
al in besloten ligt en naar buiten
gebracht wil en kan worden.
Doen, ervaren, laten ontstaan.
Als je wilt kun je verder gaan,
verschillende gereedschappen
en materialen gebruiken,
mogelijkheden ontdekken
In je eigen tempo, in vrijheid en
met begeleiding.
1 à 2 x per maand op zaterdag of
een doordeweekse ochtend/middag
Informeer naar andere
mogelijkheden
Kijk op de website voor data
en overige informatie.
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