Nieuwsbrief 2019
In oktober vorig jaar heb ik mijn laatste
nieuwsbrief gedeeld. Hoog tijd om weer
even wat van me te laten horen!
De laatste maanden van 2018 waren voor
mij een hectische periode: In oktober en
november van 2018 ben ik gestart met twee
tekengroepen, één groep voor volwassenen
en één voor kinderen. Ik heb gemerkt dat
veel mensen het fijn vinden om te tekenen
en hier meer over willen leren. Erg leuk! Ik
hoop dan ook dat we hier binnenkort weer
een vervolg aan kunnen geven.
Deze periode viel echter ook samen met het
verlaten van onze oude plek in Heerenveen
naar een nieuwe plek in Gersloot. Dus tussen
de werkzaamheden door werd er ook
geklust, ingepakt en verhuisd.
Nu dit achter de rug is komt er weer ruimte
om nieuwe plannen te maken. Zowel in het
maken van nieuw werk als in het oppakken
van de lessen voor het nieuwe seizoen.
KLANKBORDFESTIVAL

Een nieuw jaar start vanaf een
nieuwe plek.
De tekenlessen zullen nog wel
gegeven worden in
Heerenveen.
(meer info verschijnt hierover
op mijn website)

Huidige exposities:
Galerie Böhner Mannheim

Verwachtte exposities:
1 & 2 juni: Kunstmarkt
Oranjewoud
September 2019:
Kunstroute Heerenveen

Op zondag 10 februari zal ik mijn kunsten
(aanbod) nog laten zien tijdens het
Klankbord Festival bij Ateliers Majeur.
Tijdens dit weekend (9 en 10 februari) kun je
informatie krijgen over (al) het culturele
lesaanbod voor dit jaar.
Locatie: De Rinkelbom – Zwanedrift 2 in
Heerenveen

Geen nieuwsbrief meer
ontvangen?
Unsubscribe this newsletter

Mijn tekengroepen starten weer eind februari.
Hieronder vindt je informatie over de locatie en momenten.
Voor meer informatie en/of aanmelden kun je hier klikken.
Voor wie?
Leeftijdsgroep: 8 tot 12 jaar, 13- 18 jaar en volwassen*
Waar?
De lessen worden gegeven in Heerenveen,
in de Heerenveense School Minckelersstraat 11, 8442 CE Heerenveen.
Wanneer
Leeftijd 8-12 jaar: zaterdagmiddag van 13.30-15.00 uur
Data: 2,9,16,23,30 maart 6,13,20 april
Leeftijd 13 -18 jaar: dinsdagmiddag van 15.30- 17.00 uur
Data 26 februari, 5,12,19,26 maart, 2,9 en16 april
Volwassenen: dinsdagavond van 19.00 – 20.30 uur
Data 26 februari, 5,12,19,26 maart, 2,9 en16 april
*) start alleen bij voldoende deelname; minimaal 6 cursisten.
Start?
Vanaf 26 februari 2019 – (onder voorbehoud voldoende deelname).
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