
Workshop Abstract Schilderen 

Laat je meevoeren in een nieuwe wereld van kleur, vorm, curiositeit en verwondering…


Vanaf januari (2022) start ik met workshops Abstract Schilderen op een prachtige sfeervolle 
locatie vlak over de grens in België, het Begijnhof in Hoogstraten bij Expo 38, dat onderdeel is van 
het werelderfgoed van Unesco.


De workshops zijn op donderdag en zaterdag. 


Ze zijn voor voor iedereen, voor zowel ervaren als onervaren kunstenaars, die  

-willen schilderen vanuit vrijheid en onbevangenheid 

-nieuwe technieken willen leren

-willen kennismaken met een nieuwe benadering van abstracte kunst 

-een nieuwe vorm van creativiteit willen ervaren

-hun eigen stijl willen gaan ontdekken en/of willen uitbreiden en benadrukken.


Kunst creëren is één van de meest bevrijdende bezigheden die er is. Er schuilt een kunstenaar in 
iedereen. In deze workshop leer je hoe je toegang kunt krijgen tot je eigen creatieve vermogens en 
hoe je deze op een speelse, inspirerende manier tot uitdrukking kunt brengen.


Het is je innerlijke kritische stem die je creativiteit blokkeert. Wanneer die stem zwijgt, krijgt kunst 
een kans en stap je in een nieuwe wereld van vrijheid, onbevangenheid en plezier.

Dan kijk je letterlijk en figuurlijk vanuit een ander perspectief, met ogen van verwondering.


Eigenlijk schildert een schilderij zichzelf. Hoe dat precies werkt leer je in de workshop.


Aan het einde van de middag ga je naar huis met een toolkit van nieuwe inzichten, inspiratie en  
technieken plus je eigen gecreëerde abstracte schilderij.


De kosten voor deze workshop zijn € 80,00 


Inbegrepen zijn alle materialen:

-Je krijgt een Premium Xtra Schildersdoek van 80 x 80 cm. Dit is een stevig doek van een eerste 
kwaliteit katoen, dat al is geprimed en is opgespannen op dikke houten spielattten van 4 cm dik 
(in plaats van de normale 2 cm). Dit geeft een mooie, robuuste look. Je hebt geen extra lijst/
omkadering meer nodig om het op te hangen, omdat deze dikte heel mooi presenteert.

-Ophangsysteem

-Acrylverf, acrylinkten, oliepastels, houtskool, penselen, verfborstels en andere soorten 
verfgereedschap. 

-Je hebt ook een schildersezel tot je beschikking.

-Tussendoor is er verse koffie en thee met iets lekkers.


De lunch is niet inbegrepen. Je kunt je eigen lunch meebrengen of we bestellen die op de dag zelf 
en laten het (gratis) bezorgen (kosten voor klein/groot belegd stokbrood, zijn ongeveer € 3,50 en € 
7,00)


De workshop begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.


We werken in een kleine groep van 4 personen.


Wil je meer informatie? Aarzel niet en neem gerust contact op! (zie onderstaande flyer)


“Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field, I’ll meet you 
there.”  
-Rumi (dichter en mysticus) 
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Kijk voor meer informatie op: 
www.hanniewiering.com 

Of stuur een e-mail: 
hanniewieringart@gmail.com 

Bellen kan ook: 
+32 478747413
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