
Workshops schilderen in  Atelier Annerie Mol  Kanaaldijk 30-1 te Waddinxveen  

Datum  December Januari Februari Maart 

Dikke dames, klederdracht of koe Vr. 8 dec. 13.30-16.00 uur  Vr. 2 feb.13.30-16.00 uur Vr. 16 mrt. 13.30-16.00 uur 

Frans getint á la van Gogh Zat. 16 dec. 10.00-15.00 uur    

Opspannen van schilders doek  Vr 26 jan. 13.30-16.00 uur   

Klank en Kleur (locatieGouda)  Zat. 20 jan. 10.00-16.00 uur  Zat. 10 mrt. 10.00-16.00 uur 

Spaans portret á la Picasso   Vr. 16 feb. 13.30-16.00 uur  
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Dikke dames, klederdracht meisje-jongetje of koe. 
Allemaal leuke plaatjes. Maak er je eigen kunstwerk 
van. Gezellig een dagdeel schilderen per keer. 

Klank en Kleur Stem expressie en Intuïtief schilderen gecombineerd 
Klank en kleur trillen beiden op verschillende golflengtes. Kiki begeleidt de 
ochtend, zij helpt je klanken ontdekken die bij jou horen. Annerie begeleidt de 
middag. Bij intuïtief schilderen laat je je meenemen door de kleuren die je mooi 
vindt en vormen die bij je passen. Gun jezelf een inspirerende dag.  

Frans getint,  á la van Gogh expressie in kleuren en stijl zoals Vincent van 
Gogh het schilderde in Frankrijk. Incl. Frans wijntje.  
Deze workshop duurt een dag, zat.16 dec. Van 10.00 tot 15.00 uur Is inclusief 
alle materialen. Prijs: €50,-  
 

Opspannen van schildersdoek 
Heb je ook wel eens dat je schilderij krom trekt? Op los schilders linnen 
geschilderd en wil je het zelf opspannen? Dat kun je dan nu doen, in de groep. 
Vooraf bespreken we de maten van je schilderij, voor de spi-span-latten. Ik 
regel de latten. Graag een tacker meenemen. 

 
Alle workshops die één dagdeel duren van 2,5 uur, zijn inclusief hapje drankje en 
materialen. De groepsgrootte is 6 personen. Prijs is €25,- p/p. Schrijf je tijdig in.  

Spaans portret. Kruip in de huid van en laat je inspireren tot het schilderen á la 
Pablo Picasso.  
 

www.anneriemol.com 

Inschrijven  vooraf bij Annerie, liefst via de mail: annerie@artventures.nl   

Individueel en ook leuk met je eigen groep familie, collega’s of vriend(innen) 

Leuk cadeau idee! 

http://www.anneriemol.com/workshops/
http://www.anneriemol.com/workshops/
http://www.anneriemol.com/

