Ke t te le rij

beeldend kunstenaar die abstract
ruimtelijk werk maakt. Hierbij zijn
het landschap en natuurlijke

creatieve
workshops
voor
kinderen &
volwassenen

vormen voor hem oneindige
bronnen van inspiratie. Jan werkt

&

zowel vrij naar eigen ontwerp als
in opdracht van particulieren,

Ja n

Je an ne

Jan Kettelerij is een bevlogen

scholen, gemeenten en bedrijven.
Hij exposeert regelmatig in zijn

gewerkt als docent Bloemsierkunst en
Ruimtelijk Beeldende Vorming.
Jeanne KettelerijRodenburg heeft meer
dan 30 jaar gewerkt
in het basisonderwijs
en geeft Nederlandse
les aan allochtone kinderen en volwassen.
Ook organiseerde zij thema kinderfeestjes
in opdracht. Haar specialiteiten zijn schilderen en papierscheppen, wat zij met veel
passie en plezier weet over te brengen.
Jeanne maakt tevens kaarten en exposeert
regelmatig.

T e k s t & v o r m g e v i n g

Jan heeft meer dan 25 jaar in het onderwijs

w w w . d e w o o r d s p i n n e r s . n l

atelier, galerieën en beeldentuinen.
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&
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Ke t te le rij

Koningin Wilhelminastraat 22
4691 GG Tholen
0166 604206 of 06 19516926
info@jankettelerij.nl
www.jankettelerij.nl
Atelier en workshop locatie zomer:
Tholenseweg 24, Halsteren

p api ersche ppe n
b ee l dhouw en
sc hilde re n

Artistieke workshops
Jan en Jeanne Kettelerij geven een vijftal
creatieve en artistieke workshops in beeldhouwen, papierscheppen en schilderen.
De workshops voor
kinderen zijn erg
geschikt voor kinderfeestjes, waarbij de
kinderen spelenderwijs
een introductie krijgen
in de bijzondere kunstvormen. Na de uitleg
gaan de kinderen zelf aan de slag met papier,
penseel of steen en mogen ze hun unieke
creaties mee naar huis nemen. Jan en Jeanne
versieren het atelier en zorgen voor een feestelijke sfeer met extra aandacht voor de
jarige.
De inspirerende workshops voor volwassen
zijn erg geschikt als
vriendenuitje of teambuilding. Er wordt uitleg gegeven over de
verschillende technieken en u werkt aan de hand van uw eigen
intuïtie. Ook tonen Jan en Jeanne eigen werk
ter inspiratie. Aan het einde van de gezellige
workshops papier scheppen of beeldhouwen
neemt u uw eigen kunstwerk mee naar huis.

Kinderen

Volwassenen

Papierscheppen

Papierscheppen

De kinderen leren dat het papier op verschillende manieren bewerkt kan worden, bijvoorbeeld
met gekleurde pulp, vilt, draad en confetti.
We scheuren papier, mixen het met water en
dan gaan de kinderen zelf aan de slag met een
schepraam. De papiervellen worden geperst en
opgehangen om te drogen. De levendige fantasie van kinderen zorgt voor leuke, originele vellen handgeschept papier.

Na een warm ontvangst vertellen wij over de
techniek van handgeschept papier. Ook ziet
u op welke manieren het papier bewerkt kan
worden met gekleurde pulp, vilt, draad, en
andere materialen. Hierna gaan we aan de
slag met het scheuren van gebruikt papier
en maken we papierpulp. De papierpulp
kunt u vervolgens gaan bewerken , waarna
het handgeschepte papier geperst wordt.
Ook kunt u kleine ruimtelijke vormen maken
met de natte vellen papier.

Beeldhouwen
Kinderen gaan naar eigen fantasie aan de slag
met de steensoorten speksteen of albast. Ze
gaan vijlen, raspen, zagen, schuren en polijsten, totdat het beeld uitgehouwen is. Stap voor
stap worden de kinderen begeleid en krijgen ze
uitgelegd hoe een beeld tot stand komt.

Schilderen
Met acrylverf schilderen kinderen op doek naar
eigen fantasie. Ze krijgen uitleg over schildertechnieken en leren hoe zij verf moeten mengen. Er ontstaan altijd leuke en heel originele
‘kunstwerkjes’ die thuis met trots tentoongesteld kunnen worden.
informati e
Dagen: woensdagmiddag en zaterdagmorgen/middag
Tijden: in overleg
Tijdsduur: 2½ á 3 uur
Locatie zomer: Tholenseweg 24, Halsteren
Locatie winter: Koningin Wilhelminastraat 22, Tholen
Prijzen: € 15,- á € 20,- per kind. Prijzen zijn inclusief
materiaal, frisdrank en iets lekkers
Groepsgrootte: minimaal 5 tot maximaal 10 kinderen
Aanmelden: contactformulier op www.jankettelerij.nl
of tel: 0166 604206 of 06 19516926

Beeldhouwen
U gaat werken met speksteen, een zachte
steensoort, of albast, een wat hardere
steensoort. Ondertussen leert u omgaan
met het gereedschap voor het beeldhouwen,
waar wij u bij begeleiden. Door te raspen,
vijlen, zagen, boren, schuren en polijsten
ontstaan er bijzondere vormen in de steen.
Als laatste wordt het beeld in de was gezet.
U bepaalt zelf of u figuratief of abstract werk
wilt maken, volgens uw eigen intuïtie en inspiratie aan de hand van de beginvorm van
de steen.
informati e
Dagen: in overleg
Tijden: in overleg
Tijdsduur: 2½ á 3 uur
Locatie zomer: Tholenseweg 24, Halsteren
Locatie winter: Koningin Wilhelminastraat 22, Tholen
Prijzen: € 20,- á € 25,- per persoon. Prijzen zijn
inclusief materiaal, koffie/thee en iets lekkers
Groepsgrootte: minimaal 6 tot maximaal 10
Aanmelden: contactformulier op www.jankettelerij.nl
of tel: 0166 604206 of 06 19516926

