Open Atelier: ‘Ontdek je eigen kracht’
bijna elke maandag van 11:00 – 12:30 uur
voor inwoners van de wijk
Utrecht-Noordoost

Je verbeeldingskracht een kostbaar geschenk: het kan je leven sterk
verruimen. In het open atelier maak je gebruik van je verbeeldingskracht.
Je wordt meegenomen in een verhaal waarbij je je eigen beelden leert
maken. Na afloop heb je het gevoel alsof je een reis hebt gemaakt, een reis
die voor elke deelnemer een andere betekenis zal hebben.
Het open atelier wordt begeleid door kunstzinnig therapeut Hendra
Versteegde en aangeboden op maandagochtend van 11:00 uur tot 12:30
uur in het clubgebouw van Tuinenpark de Pioniers. De eerste drie
keren zijn er geen kosten aan verbonden en kun je gewoon per keer
aansluiten.
Het open atelier start met een kleine teken- of schilder-oefening,
vervolgens is er een aansprekende tekst / verhaal en daarna maak je een
wat groter werkstuk. Schilder- of tekenervaring is niet vereist, je wordt
op weg geholpen.

Open Atelier: ‘Ontdek je eigen kracht’
op maandag van 11:00 tot 12:30 uur in het gebouw van
Tuinenpark De Pioniers, Kögllaan 30 te Utrecht

Aantal deelnemers: maximaal 16 personen
Kosten:
Drie keer gratis voor inwoners van de Utrechtse wijk NoordOost,
daarna beperkte eigen bijdrage:
€ 6,- per keer
Voordeelkaart1 5x = €25,Voordeelkaart1 10x = € 40,Voor zover er ruimte is kunnen mensen uit andere wijken dan Utrecht-Noordoost
deelnemen tegen een extra bijdrage van € 5,- per keer. Een voordeelkaart voor
deelnemers buiten de wijk NoordOost kost: € 11,- voor een losse keer; € 35,- voor 5
opeenvolgende ateliermiddagen of € 60,- voor 10 opeenvolgende ateliermiddagen.
Koffie en thee:
Zelf verzorgen van thee is mogelijk, breng zo nodig je eigen theezakje mee.
Werktijd en opruimen:
Werktijd van 11:00 – 12:30 uur
Inloop vanaf 10:30 uur; start om 11:00 uur
Samen opruimen voor langere werktijd van 12:30 – 13:00 uur.
Inlichtingen en opgave:
Aanmelden of inlichtingen kan per telefoon bij Hendra Versteegde van de
Kunstzinnige Praktijk Rivierenland: 06 16 08 98 38 of via: hversteegde@gmail.com
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De voordeelkaarten gelden voor een aanééngesloten periode van 5 of 10 keer en zijn geldig tot juli 2020.

