1

Als een kunstenaar tekenen & schilderen in een echt atelier!

Cursus tekenen & schilderen
 voor kinderen van 5 tot 8 jaar
 voor jongeren van 8 tot 12 jaa r
 De cursus bestaat uit 5 lessen:
Het is 1 x in de14 dagen les en elke les duurt 2 uur.
Voor de tussenliggende weken krijgen de kinderen een stimuleringsopdracht mee naar huis.

 De cursussen starten het hele jaar door
op woensdag- vrijdag- of zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur
op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
op dinsdag of donderdag van 15.30 tot 17.30 uur
(Met lestijden en opstarttijden kan in overleg geschoven worden)

 Wat maakt K I N D E R A T E L I E R exclusief **** zo exclusief:








Er wordt les gegeven in een kleine setting met maximaal 5 kinderen
We werken met uitdagende en leerzame thema's
We onderzoeken verschillende teken/schildermaterialen en werken op verschillende ondergronden
De kinderen krijgen les in een eigen atelier en er is drinken met lekkers in de pauze
2 uur les per keer
De cursus is inclusief de lesmaterialen
De kinderen krijgen stimuleringsopdrachten en een eigen schetsboek voor thuis
 De ouders krijgen lesverslagen in een speciale lesmap

 Elke les heeft een ander thema zoals b.v.

Door het oog van de kunstenaar

Maskers

Vreemde vogels

Een heus stilleven

Kijk mij nou

Kinderfeestjes
Wilt u voor uw kind een kinderfeestje organiseren bij K I N D E R A T E L I E R exclusief ****
U kunt in overleg kiezen uit verschillende thema's en technieken, datum, tijd, duur etc.
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De feestworkshop kan bij u thuis worden gegeven of in een echt ATELIER bij de docent aan huis.

Gezinsworkshops
Op een regenachtige zaterdag/zondagmiddag of tijdens de vakantie gewoon eens iets bijzonders doen
met uw gezin?
Dat kan bij K I N D E R A T E L I E R exclusief **** van ATELIER 88
U kunt in overleg kiezen uit verschillende thema's en werken met verschillende materialen.
Een workshop duurt 1,5 tot 2 uur en is inclusief materiaal, koffie/thee/limonade met wat lekkers.
Hieronder de resultaten van een gezinsworkshop 'Schilderen met opglazuur op bestaand serviesgoed'

Mama

Zoontje van 4

Dochtertje van 6

Voor meer informatie:
ATELIER 88 / K I N D E R A T E L I E R exclusief ****
Henny Schakenraad, Beeldend kunstenaar/docent
Grinsel 4, 5275 JP Den Dungen
Website:
Facebook:
E-mail:
Telefoon:

www.hennyschakenraad.nl
Atelier 88
henny.schakenraad@hetnet.nl
06-23068114

Papa

