
 

 ***Programma #OpenDoeDagen van De Blauwe Schuit*** 

 

 

  

 

 

 

 

 

Maandag 6 september 

Aquarel kun je leren! – Pieter Schmits - 10:00 tot 11:30 uur #Open les 

 

Dinsdag 7 september 

Tekenen &schilderen 9 t/m 12 jaar – Bertjan van Eijsden– 15:30 tot 17:00 uur #Open les 

Keramiek – Ank Haisma – 13:30 tot 15:00 uur #Open les 

Schilderen met olieverf – Pieter Schmits – 19:30 tot 21:00 uur #Open les 

  

 

Woensdag 8 september 

Keramiek & Speksteen 7 t/m 12 jaar – Ank Haisma –15:30 tot 17:00 uur #Open les 

Zilverklei – Mirjam Golverdingen – 19:30 tot 20:30 uur #Meet&Greet 

Tekenen moet je doen! – Niamh mcCullough - 19:30 tot 21:00 uur #Open les 

Fotografie – Marc Dorleijn/Dennis A-Tjak – 19:30 tot 20:30 uur #Meet&Greet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 9 september 

Tekenen & schilderen 6 t/m 8 jaar – Bertjan van Eijsden – 15:30 tot 16:30 uur #Open les 

Tekenen & schilderen 12 t/m 18 jaar – Bertjan van Eijsden – 16:30 tot 18:00 uur #Open les 

De Schrijver in mij: Korte verhaal schrijven – Elly Godijn – 19:30 tot 20:30 uur #Meet&Greet 

Acryl & gemengde technieken – Pieter Schmits – 19:30 tot 21:00 uur #Open les 

Beeldhouwen – Aart Prins – 19:30 tot 21:00 uur #Open les 

 

 

Vrijdag 10 september   

Peuterdans 2-3 jaar – Carlijn Visser – 9:15 tot 10:00 uur #Open les (aanmelden via  info@dansdingen.nl)  

Peuterdans 3-4 jaar – Carlijn Visser – 10:15 tot 11:00 uur #Open les (aanmelden via info@dansdingen.nl)  

Beeldhouwen – Joop Hollanders – 19:30 tot 21:00 uur #Open les 

Keramiek & Pottenbakken – Marian Daems – 19:30 tot 21:00 uur #Open les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met daarin: 

#Open lessen 

Ga actief aan de slag in de open les. In deze mini-workshops ervaar je het werken 

met het materiaal en leer je de les-stijl van de docent kennen. 

#Meet&Greet 

Ontmoet de docent en stel al je vragen, maak kennis met het materiaal en krijg 

uitleg over de techniek die je in de lessen leert. 

 

De hele week staan onze 

medewerkers klaar voor vragen 

en om je te helpen bij het 

inschrijven.  

Neem vooral ook een kijkje bij 

onze expositie voor extra 

inspiratie! 
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