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Calerie Kunst 2001 Badhoevedoro'Kidz&Kunzt Atelier' uan staft met woÍlÍshops uoor [inderen
Badhoevedorp - Galerie Kunst
2001 is zaterdag 21 aprll van start
gegaan met een serie speciale
workshops voor kinderen van 9 -
12 jaar. In het Kidz&Kunzt Atelier
maakten kinderen onder leiding van
Monique Kater een wolschilderij.
Het komende halÍ jaar staan er nog
vijÍ workshops op het progÍamma
met steeds een andere kunstenaar
en techniek. De workshops duren
van 15.0O uur tot 17.00 uur en
deelname kost € 10,0O.

Wie kunst wi l  maken onder leiding
van een echte kunstenaar, kan in de
workshop op ontdekkingstocht op
het vakgebied van de kunstenaar en
rr teindel i jk naar huis gaan met een
crachtig zelfgemaakt kunstwerk.
ilalerie Kunst 2001 heeft de afgelopen
taren met het educatieve programma
K dz&Kunzt  vee l  succes  gehad.
Honderden bas isschoo lk inderen
kr jgen op een laagdrempelige manier
urt leg over het werk en de inspirat ie
van de exposerende kunstenaars.
Daarna mogen ze zelÍ aan de slag.
Dat heeft ook geleid tot het idee om
soeciale workshoos voor kinderen te
gaan organiseren waarin ze direct
aan de slag kunnen. Er kunnen

maximaal 10 kinderen van 9-12 jaar
per workshop deelnemen en vol is vol.

Inschri jven kan voor de volgende
workshops:
Vri jdag 18 mei - Wat fotografeer je
als je geen selÍ ies maakt?
o.l .v. Bert Messelink
Vri jdag 15 juni - Stoffen knuffels
maken o.l .v. Judith Cruz Ramirez
Vri jdag 21 september - Maak je eigen

fotogram o.l .v. RudolÍ Valster
Vri jdag 19 oktober - (Zelí)portret
schi lderen o. l .v. Atie van den Brink
Vri jdag 16 november - Recyclesieraad
maken o.l .v. Els Hoekstra
Aanmelden kan per e-mail :
atel ierk&k@galeriekunst2001.nl.
Meer inÍormatie over de
workshops en kunstenaars is te
vinden op: www.galeriekunst200l
nl/?p=atelierKenK.


