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Temse
ATELIER ACTIVITEIT UUR
Beeldhouwkunst Boetseren naar natuurvormen van 10u tot 12u /  

van 14u tot 16u

Glaskunst Open klas van 10u tot 16u

Grafisch ontwerp en illustratie Open klas van 10u tot 16u

Keramiek Draaien initiatie, activeer en probeer het zelf uit
Iedereen krijgt een draaischijf ter beschikking om op te oefenen en hierbij krijg je professionele en individuele begeleiding. Het is niet onmiddellijk 
de bedoeling om afgewerkte stukken te creëren, maar we geven uitleg over de nodige technieken om een basisvorm voor veel objecten te kun-
nen creëren. 

van 10u tot 12u /  
van 14u tot 16u

Schilderkunst Reconstrueer een schilderij uit puzzelstukken
De deelnemers krijgen heel even de tijd, een reproductie van een grootmeester te bekijken. Deze is in verschillende genummerde puzzelstukken 
verdeeld. Met tips van het gebruik van oog hart hand reflex kunnen zij op een groot wit doek waar de puzzel lijnen opstaan hun deeltje dat zij 
hebben opgeslagen in hun geheugen gaan schilderen.

van 10u tot 16u30

Tekenkunst Tekenen van levend model in een opstelling refererend naar Leonardo Da Vinci (begeleid door de leerlingen tekenkunst)
Tekenen van levend model in een opstelling refererend naar Leonardo Da Vinci (begeleid door de leerkracht)

van 10u tot 14u
van 14u tot 17u

Textielkunst ‘Vilt onder stoom’ 3d objecten met wolvilt van 10u tot 17u

Bornem
ATELIER ACTIVITEIT UUR
Jongeren van 12 tot 18 jaar Druktechnieken voor jongeren van 12 tot 18 jaar / tekenacademie 1ste verdieping van 10u tot 12u

Jongeren van 6 tot 12 jaar Druktechnieken voor jongeren van 6 tot 12 jaar / tekenacademie 1ste verdieping van 14u tot 16u

Schilderkunst Open Atelier (begeleid door de leerlingen schilderkunst) / tekenacademie 2de verdieping
Open Atelier (begeleid door de leerkracht) / tekenacademie 2de verdieping

van 10u tot 12u
van 13u30 tot 17u

Beeldverhaal Interactieve vouwstrips (voor alle leeftijden) / tekenacademie 1ste verdieping van 13u30 tot 17u

Fotokunst Workshop ‘camera obscura’ (voor alle leeftijden) / foyer van 14u tot 17u

Puurs
ATELIER ACTIVITEIT UUR
Jongeren van 6 tot 18 jaar Groepswerk: doorlopend maken van de allergrootste tekening rond thema STEAM / beneden CC Binder van 9u tot 12u30


