
Atelier De Schilderschuur

is gevestigd in een boerderij in de
Noordoostpolder dichtbij de N50.

In mijn prettige, lichte ruimte in de
verbouwde schuur ben ik bijna
dagelijks bezig met tekenen en

schilderen. Ik ontvang u graag om
die creativiteit te delen!

Behalve voor workshops kunt u
hier ook terecht voor lessen en
kinderfeestjes. Verder maak ik

regelmatig een tekening of
schilderij in opdracht.

SAMEN CREATIEF

Samen iets moois maken is
samenbindend. Je overlegt en

geeft ruimte aan elkaars
invulling. Schilderend in een
gemoedelijke sfeer is er echt

even tijd voor elkaar. Onder jullie
handen ontstaat een blijvende

gezamenlijke herinnering

Workshops
voor 

gezinnen en
groepen



 

De afbeelding die jullie gaan maken, is
verdeeld in meerdere stukken. 

Jullie nemen allemaal een deel voor je
rekening en zo ontstaat er één geheel 
waarin ieders bijdrage terug te zien is.

De delen worden samen op een plaat in
een lijst gelijmd; deze lijst krijg je mee

naar huis. 

Van te voren overleggen we wat er
geschilderd gaat worden. Er kan ook

gebruik gemaakt worden van een eigen
foto. Jullie zijn ongeveer 3 uur bezig.

Kosten afhankelijk van formaat en aantal
personen. Prijsindicatie: 4 personen,

40x60:  €130

Ik werk graag op maat. Workshops 
 worden aangepast aan uw gezin of

groep en aan uw wensen. 
 Kijk op de website onder workshops

welke mogelijkheden er nog meer zijn.
Samen overleggen we en maken we een

prijsafspraak.  Zo heeft u een
onvergetelijke tijd en een blijvende

herinnering. 

WORKSHOPS

Samen één schilderij

Overleggen, ontwerpen, de ander
ruimte geven, jouw ideeën inbrengen...

samen een schilderij maken is een
waardevol proces.

Hoe lang jullie bezig zijn en de kosten
zijn o.a. afhankelijk van het formaat, het

onderwerp en de leeftijd van de
deelnemers. 

Prijsindicatie 2 pers., 50x60cm: € 75-100 

Mozaïek schilderij 

Andere mogelijkheden

Truus Schra
www.atelierdeschilderschuur.nl

Zwijnsweg 17, 8307 PR, Ens
06 30681961


