SCHILDEREN ! IS DAT WAT JE ALTIJD NOG EEN KEER ZOU WILLEN DOEN? SCHRIJF JE DAN
NU IN VOOR ÉÉN VAN DE ONDERSTAANDE WORKSHOPS BIJ MO’S ART.
De afgelopen 2 jaar zijn er al tal van mensen enthousiast aan het schilderen geweest en met
mooie kunstwerken naar huis gegaan. Op deze manier wil ik jullie laten weten wat o.a. de
mogelijkheden zijn. Ik zou zeggen… durf te doen en geef je op!
Sint of kerst cadeau: vrijdag 4 november van 19.30 tot ± 22.30 uur, zondag 20 november van
13.00 tot ± 16.00 uur.
Schilderen met je kinderen: zondag 6 november van 13.00 tot ± 16.00 uur
Schilder je eigen doek in de kleuren die passen binnen je interieur : donderdag 3 november
van 19.00 tot 23.00 uur
Maak je eigen “scrap”schilderij: vrijdag 18 november van 19.30 tot 22.30 uur
Het is natuurlijk mogelijk om in overleg een ander dagdeel in te plannen. Hieronder lees je
meer over de workshops.
MAAK UW EIGEN SINT OF KERST CADEAU!
Hoe origineel kan dit zijn ! Samen gaan we aan het werk met een thema wat je zelf hebt
bedacht of we gaan samen iets bedenken. Ik begeleid waar nodig en ook al heb je nog nooit
geschilderd… ik garandeer dat je met het mooiste, origineelste cadeau voor die ene persoon
de deur uit wandelt. We gaan werken op een 3d doek van 40 x 40 cm. ( wilt u een ander
formaat, dan is dat natuurlijk in overleg mogelijk ) Het uitgangspunt is dat je “durft te
doen”en dat het een leerzame gezellig ochtend, middag of avond wordt! Zie het als een
dagje uit. … en kom gezellig met een stel vrienden !
Duur van de workshop ± 3 uur. (max. 6 deelnemers)
Kosten € 75,00 inclusief alle materialen en voor de innerlijke mens wordt ook gezorgd.
MAAK EEN 2 – 3 of 4 LUIK SAMEN MET UW KINDEREN.
Samen aan het werk, dat is natuurlijk heel leuk om te doen, met een pronkstuk op de muur
als resultaat. Voor deze workshop ben je bij Mo’s art op het juiste adres. Ook hier bedenken
we een thema dat bij het gezin past, van kippen, bloemen tot een abstract doek met
kleuren, alles is mogelijk.
Geef je op met de hele familie en we prikken samen een datum. Ook hier werken we op
doeken van 40 x 40 cm of, in overleg, op een ander formaat.
Duur van de workshop ± 3 uur.
Kosten vanaf 2 personen € 90,00 inclusief alle materialen.. en … aan lekkers ontbreekt het
dit keer ook niet!
MAAK JE EIGEN ABSTRACT OF REALISTISCH SCHILDERIJ
Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met kleuren die passen binnen je eigen
interieur. In overleg wordt de grootte van het doek bepaalt. We gaan werken met
verschillende vormen en technieken, met of zonder voorbeeld. Het gaat erom dat je een
schilderij maakt dat bij je past met het motto: DURF TE DOEN, niet bang zijn voor het witte
doek !

Duur van de workshop ± 4 uur. (max. 4 deelnemers)
Kosten € 150,00 inclusief alle materialen en natuurlijk lekkere hapjes en drankjes!
MAAK JE EIGEN “SCRAPSCHILDERIJ” !
Je kent het fenomeen “Scrapbook”? Het maken van een fotoalbum met allerhande
materialen, zodat het een feest wordt om naar te kijken? Dit kan natuurlijk ook op doek! Een
aandenken aan de muur ! Wat je hiervoor nodig hebt zijn foto’s (geprint op gewoon papier
in zwart/wit of kleur) van diegene waarvoor je het schilderij maakt (kind, ouder, partner).
Ook briefjes, tekeningen, dierbare herinneringen, denk aan woorden, interesses of
karaktereigenschappen. Dit gaan we allemaal verwerken op een 3d doek van 50 x 50 cm met
verf en diverse andere materialen (papier, knipsels, zand… werken met paletmes,
ribbelkarton etc.. )
Durf je deze uitdaging aan?
Duur van de workshop ± 3 uur. (max. 6 deelnemers)
Kosten € 90,00, inclusief materiaal, en veel lekkers. En … vergeet niet om alle dierbare
dingen mee te nemen! Liever teveel dan te weinig.
Voor vragen kun je mij natuurlijk altijd bellen of een mail sturen zodat we alles kunnen
afstemmen. Maak ook anderen enthousiast en stuur deze uitnodiging gerust door naar
vrienden en bekenden. We gaan er weer een feestje van maken!
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