Kleurig kakelen nieuwsbrief
Ik start dit jaar met de planning van Kleurig Kakelen tot de
zomer. Een nieuw seizoen vol voornemens.
Kleurig Kakelen is een kleine tekenpraktijk. Tekentherapie en
creatieve communicatie zijn samen de pijlers waar alle
activiteiten op zijn gebaseerd. Mensen groot en klein
enthousiast maken over kleur en kleuren, maar naast Kleurig
ook in gesprek komen met elkaar en over zichzelf. Kakelen dus!
hen-nie@live.nl www.kleurigkakelen.nl
Tekengroepen:
De deelnemers van de tekengroepen doen meer dan tekenen, juist de zeer uiteenlopende
thema’s, materialen en technieken maken de groepen zeer gewild bij de kinderen (en
volwassenen). Net even anders dan anders, net wat meer vrijheid om die materialen te
gebruiken die je zo aanspreken, net even buiten die comfortzone, waardoor je jezelf iedere
keer weer verrast met je eigen ik. Opdrachten die maken dat je je verstand loslaat en je hart
laat spreken via de tekentaal.
Voor de tekengroepen is er “de Kleurige Kakelkaart”.
Data en tijden zijn gepland voor de verschillende leeftijden en dagen. U kiest zelf de data uit
wanneer u of uw kind komt aanschuiven. Dit om de planning van de groepen soepeler te
laten verlopen. De spelregels zijn simpel:








Koop een strippenkaart voor de desbetreffende tekengroep (zie onder)
Elke deelname aan een kakelworkshop is een strip.
Vriendje/zus o.i.d. kan mee op dezelfde strippenkaart.
Opgeven is verplicht, vol is vol.
Nieuwe kakelaars mogen altijd eenmalig deelnemen tegen stuksprijs.
Bij minder dan 2 opgaven vervalt de datum. (>24 uur voor aanvang)
Als een strippenkaart niet volledig gebruikt is tijdens deze periode blijven de strippen
geldig in de volgende periode

Elk kind is een kunstenaar: ong. 4 – 6 jaar. 4x meedoen €25,- Woensdag – 15:00-16:00 uur
Data: 1/02, 15/02, 15/03, 5/04, 19/04, 3/05, 17/05, 31/05, 7/06
Kleur eens buiten de lijnen: ong. 6 – 11 jaar. 4x meedoen €28,- Dinsdag- 15.30-17.00 uur
Data: 31/01, 14/02, 7/03, 21/03, 11/04, 2/05, 16/05, 30/05, 13/06

Geef kleur aan je buien: ong. 12 – 15 jaar. 4x €32,Data: 10/02, 10/03, 7/04, 12/05, 9/06 – Vrijdagavond 19:00-20:30 uur
Geef mij perspectief: tekenles voor 9+ jaar. 4x meedoen €25,- Woensdag of vrijdag
Voor kinderen vanaf 9 jaar geef ik ook tekenlés, want als je graag en veel tekent heb je op
een gegeven moment behoefte aan tips. Hoe krijg ik diepte in een tekening, waar moet ik
aan denken met het tekenen van dieren en/of mensen, een portret, geometrische vormen,
de kleurencirkel….. Een uurtje les in ongeveer 14 dagen, zodat deze kinderen daarna vol
inspiratie thuis aan de slag kunnen en de nieuwe tips toe gaan passen.
Data:1/02, 15/02, 1/03, 15/03, 5/04, 19/04, 3/05, 17/05, 31/05 Wo. 16.30-17.30 uur
Data:3/02, 17/02, 3/03, 17/03, 31/03, 14/04, 5/05, 19/05, 2/06 Vrij. 19.00-20.00 uur
Creativiteit is geen kunst: volwassenen. Per x €10,Maandag 30/01, 13/02, 27/02, 13/03, 3/04, 1/05, 22/05, – 19:00- 21:00 uur.
Dinsdag 31/01, 14/02, 28/02, 21/03, 4/04, 18/04, 2/05, 23/05 – 19:00-21:00 uur
Aanschuifworkshops:
Net als voorgaande jaren geef ik duo-workshops/relatie-tekenuurtjes Wat maakt
relatietekenen nou zo waardevol: Je werkt samen aan één werkstuk. Dat geeft een gevoel
van samen. Je laat de potloden praten, dus geen “moeilijke” gesprekken om dichter bij
elkaar te komen.
“Samen Kakelen”: Schouder aan schouder aan de slag met je dreumes, peuter/kleuter,
volop bewegen, veel kleur, diverse materialen en vrolijk gekakel.
Data: 4/02, 4/03, 8/04, 6/05 – 11:00-12:00 uur. €15,- per duo
“Samen creativi-tijd”: met je ma, oma, dochter, buurman, neef, …van 6 jaar tot 106 jaar,
een workshop die bol staat van creatieve communicatie!
Data: 11/02, 11/03, 15/04, 20/05 – 14:00-15:30 uur. €25,- per duo
Verder natuurlijk vele workshops voor groepen vriendinnen, buurvrouwen, families of
personeel. Elke workshop wordt altijd pasklaar en persoonlijk passend bij de groep gemaakt.
Net even meer dan alleen maar creatief bezig zijn, maar uit de comfortzone en lekker buiten
de lijntjes kleuren, zodat een ieder vaak verrast wordt door zichzelf. Vraag naar de
mogelijkheden of kom zelf met ideeën.
Ook sta ik graag als inspirerende gastspreker voor grote groepen. Een groep ouders op
scholen en kinderopvang, maar ook van vrouwenvereniging, mama-café of personeel weet ik
actief bezig te houden. Op zo’n middag/avond is luisteren ondergeschikt aan beleven, doen
en vooral ervaren wat creativiteit/tekenen met ons doet en wat het ons vertelt. Vraag naar
de mogelijkheden.

Wilt u meer weten over Kleurig kakelen, over tekentherapie, de taal van tekens en meer.
Check mijn website: www.kleurigkakelen.nl of bel/mail voor een afspraak. Daar heb ik
geprobeerd om mijn passie die Kleurig Kakelen heet te omschrijven. Ook heb ik een
facebookpagina kleurig kakelen. Ook daar staat veel kleurrijk materiaal op van de vele
fantastische werkstukken die er ondertussen zijn gemaakt tijdens al die gezellige, maar oh zo
waardevolle kakeluurtjes.
Hopelijk mag ik weer vele mensen, groot en klein, verwelkomen en nieuwe mensen
ontmoeten in mijn atelier aan de Hoofdstraat 50 in Zuidwolde of elders op locatie! Geef u
alvast op of bel of mail voor meer info.
Hennie Anbergen Klooster
hen-nie@live.nl 0627444996

