Kunst
is een feestje!
Houd jij ook van creatief
bezig zijn?
Vind je het een uitdaging
om van niets iets te
creëren?
Wil je weten waar jouw

Hoe maak ik er een feestje van:
Creatief bezig zijn is een zoektocht naar je mogelijkheden, niets is
dan ook onmogelijk!
Door het aanbieden van lessen en workshops die uitgaan van een
concept, kunststroming of kunstenaar óf lessen die wat vrijer zijn

De workshops:
Via mijn website bied ik verschillende workshops
aan op verschillende data. Houd deze dus in de
gaten of volg ‘The ArtParty at home’ op facebook
of instagram.

wil ik iedereen de mogelijkheid bieden om zijn/haar ongekende
talenten te onderzoeken.
Door te denken in mogelijkheden bereid je je fantasie uit, verleg je
je eigen grenzen en zoek je naar oplossingen. Dit zijn kwaliteiten die
ook in de rest van je leven goed van pas komen!

Individueel:
Tijdens deze workshops ga je in één avond het
schilderij maken waar je voor hebt gekozen. Deze
workshop kan ook bij jou thuis gegeven worden, op
locatie

of

is

een

mooie

invulling

van

een

personeelsuitje of vriendinnenavond.

En dit alles in een ongedwongen sfeer van ‘niets moet en alles mag’.
Dan wordt het zeker een feestje!

In groepen:
De gezinsworkshop is een workshop waarbij je met

talenten liggen?

je hele gezin samen één groot schilderij maakt.

Kom dan bij mij een
workshop of schilderles
volgen!

bijv. Keith Haring. Maar in overleg zijn er nog veel

Hierbij kan een kunstenaar het uitgangspunt zijn,
meer mogelijkheden. Deze workshop is ook
geschikt voor bijv. vrijgezellenfeestjes of een
trouwerij.

“Creatief bezig zijn
is een feestje,
dus maken we van elke
workshop of les een ‘ArtParty’
bij mij óf bij jou thuis!”

De kosten:
Workshops: afhankelijk van de materialen
Lessen: kinderen 10 euro per keer
volwassenen per uur 6 euro
10-strippenkaart voor kinderen: 85 euro
Alle workshops en lessen zijn inclusief alle materialen,
koffie/thee/ranja en wat lekkers.
De lessen en workshops worden gegeven aan de

De lessen
Teken- en schilderlessen
voor kinderen van 8-12 jaar
woensdag 15.00-16.30
Tijdens deze lessen ga ik aan de slag met kinderen vanaf
8 jaar rondom kunstenaars en/of stromingen, om van
hieruit aan een creatieve opdracht te werken. Ik laat je
kennis maken met verschillende materialen en
technieken.

OPEN ATELIER

Bellefleur 39 in Borne of op locatie.

Kinder-ArtParty
Ook geef ik sinds kort creatieve kinderfeestjes; de
kinder-ArtParty@home. Vanaf 8 kinderen voor 12,50
per kind of een basisbedrag van 75 euro bij minder
kinderen verzorg ik in mijn atelier of bij de jarige thuis
een creatieve middag, waarbij de kinderen naar huis
gaan met een mooi kunstwerk. Zie hiervoor mijn
website of neem contact op voor mogelijkheden.

Wie ben ik?
Ik
ben
Nicole
Tanke, leerkracht
basisonderwijs en
van jongs af aan is
creativiteit
mijn
passie! Vaak heb ik
maar een kleine
aanzet nodig en er
begint van alles op
te borrelen aan
ideetjes en oplossingen! En met die ideeën wil ik wat
doen, vandaar dat TheArtParty@home is ontstaan!
Ik daag anderen graag uit om buiten kaders te
denken, verborgen talenten te onderzoeken en dat
deel van hen te ontdekken waarvan ze het bestaan
niet kennen. En naar mijn idee kan dat supergoed
met creatief bezig zijn. Zelf schilder ik ook, mijn
eigen werk is te bewonderen op mijn website.

Veel is in overleg mogelijk,
neem dus gerust contact op!

Contact opnemen:
Telefoon: 06-45062260
E-mail: info@theartparty.nl

Voor iedereen vanaf 12 jaar
woensdag 10.00-13.00
donderdag 19.00-22.00
Tijdens open atelier bepaal jij wat je schildert, op welk
formaat, hoe lang je erover wil doen en wanneer je
komt…je betaalt per uur voor begeleiding en verf. Het
doek koop je zelf of ter plekke bij mij. Zie voor meer
uitleg mijn website: www.theartparty.nl

TheArtParty@home
Bellefleur 39
7623KA Borne
www.theartparty.nl

