BEELDENDE JAARCURSUS
Als jij in beeld ruimte/uiting kunt geven aan wie je werkelijk bent, of aan wat jouw
beweegt, ben je het meest in overeenstemming met jou en ben je op je sterkst.

Visie: Mijn taak is niet om te zeggen hoe het moet of hoort maar meer dat er oneindig veel mogelijkheden zijn
om een beeld te benaderen of tot stand te laten komen. Mijn taak/doel is om jou je eigen ontdekkingen te
laten doen/ jou je eigen beeld te laten maken.
Beeld: Beeldende kunst gaat over nieuw, risico nemen, opnieuw kijken, eigen, authentiek, echt, vrijheid,
intuïtie, denken, onderzoeken, experimenteren, spelen, jouw kijken, jouw visie.
Om deze kwaliteiten te verwerven en in te zetten is niet zo gemakkelijk. Vaak zitten we in hoe het moet of
hoort, in oordelen, in hoe anderen het doen, in dat het mooi moet zijn of kloppend of harmonisch, in doelen,
programma’s en plannen, in verwachtingen van onszelf of van anderen enz. Dan mist de ruimte en de vrijheid
om echt jouw ding te doen, zonder dat je precies weet hoe of wat.
Als je opnieuw kunt kijken naar je beeld, als of je het voor het eerst ziet, is er altijd nieuw. Je kunt dus zelf ook
experimenteren en allerlei ontdekkingen doen. Creativiteit is een bewegend gebeuren en gaat uit van
mogelijkheden. Er is geen goed of fout aan beeld. Elk beeld, hoe het dan ook is, heeft een kwaliteit. Daar hoef
je niets bijzonders voor te doen.
Techniek: En techniek dan? Alles wat je maakt heeft met techniek te maken. Techniek zet je altijd in.
Je kunt hier allerlei technieken leren en ontdekken en je hierin vaardig maken. Je kunt hier aan de slag met:
ontzettend veel m.b.t. vilten, UPWOLFING, zeefdruk, naaien, borduren, druktechnieken, verftechnieken, batik,
schilderen, klei, fotografische beelden, trommels, bouwen met stoffen, papier scheppen, vliezen, glas,
speksteen, enz.

Voor wie: voor degene die meer ruimte, vrijheid en plezier wil ervaren in jou, door middel van beeld. Het
maakt niet uit of je ervaring hebt in het maken van beelden of dit nog nooit hebt gedaan. Wel dat je bereid
bent tot eigen beeldend onderzoek en experiment.
Begeleiding: ik begeleid je individueel in de groep. Dat betekent dat iedereen haar ding kan doen, jij bepaalt
wat je wilt doen/leren. Meestal is iedereen met wat anders bezig. Dat wordt als inspirerend en leerzaam
ervaren in de groep, omdat je van een ieder iets meekrijgt als je dit wilt. Meestal beginnen we met een
gezamenlijk groepsexperiment van ongeveer 15 minuten en sluiten we de dag af met een kopje thee.
Extra: Naast Beeldend kunstenaar ben ik ook Gestalt-Art therapeut/opleider en begeleid je graag in jouw
persoonlijk proces. Wanneer je interesse hebt om de taal van jouw beeld te leren lezen of je werk inhoudelijk
te bekijken dan is hier individueel in de beeldende groep ruimte voor. Ook is het mogelijk om een afspraak te
maken voor een individuele sessie.
Inschrijven beeldende groep:
Wanneer: Start: september van elk jaar op vrijdag, zaterdag, zondag of maandag. Of:
Start: januari van elk jaar op vrijdag of zondag.
Alle groepen komen 9 x door het jaar heen bij elkaar. Er kunnen 11 deelnemers per jaarcursus deelnemen.
Als je een keer niet kunt en je weet dit tijdig, is er een mogelijkheid dat je deze in een andere groep inhaalt,
wanneer hier ruimte is. (Dit is een service maar geen recht.)
Kijk voor de actuele agenda op www.kunstwolf.nl of www.olflo.com
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur. Om 9.30 uur staat de koffie/thee klaar.
Lunch: Zorg voor je eigen lunch. Er is een ingerichte keuken met koelast, gasfornuis en magnetron mocht je dit
willen gebruiken. Een supermarkt is in de buurt.
Opruimen: Aan het einde van de dag ruimen we gezamenlijk op en maken de ruimte weer in orde zoals we die
aantroffen.
Kosten: €425,= exclusief materialen, deze kun je ter plekke aanschaffen (goede kwaliteit/prijs) of zelf
meebrengen. Allerlei basismaterialen waar je wat van in de lessen gebruikt zijn ook vaak gratis.

