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KEC | Pakhuis vol Verhalen

Creatieve workshops
voor volwassenen 1
Totaal 10 lessen van 20.00 - 22.00 uur
DO | 13, 20 en 27 september DO | 04, 11 en
18 oktober DO | 01, 08, 15 en 22 november

Pakhuis vol Verhalen geeft creatieve workshops aan
volwassenen. Tijdens de workshops werken we in verschillende disciplines. Denk daarbij aan beeldend
schrijven, tekenen, illustreren, schilderen, boetseren,
poseren voor fotosessies.

We werken met zeer verschillende materialen en
technieken zoals potlood, kleurpotlood, pastelkrijt,
waskrijt en ecoline, acrylverf op doek, aquarelverf,
stoﬀen, papier en karton, beeldend in 2 en 3 D. We
starten om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur de
avond af en er thee en koﬃe .

De kosten zijn € 90,00 voor de totale workshop. Schrijf
je van te voren in via pakhuisvolverhalen@gmail.com
Het maximaal aantal deelnemers is 12 personen.

Ontdek je talent in
Pakhuis vol Verhalen

Iedereen heeft onvermoede talenten! Het leuke is om
er zoveel mogelijk te ‘ontdekken’. En dat is nou precies
waar het ons om gaat: een ontdekkingstocht in de fantasie. Je werkt met meerdere beeldende disciplines en
vanuit verschillende thema’s. Zo kun je je creativiteit
ontwikkelen en je fantasie optimaal aanspreken.

De docent voor deze workshops is Pietie Visser en de
locatie KEC | Zijderupsvlinderlaan 2, 4105 TC Culemborg

Ontdek en schrijf
jouw verhaal

Door te schrijven openen zich luikjes in je hoofd en wanneer dat gebeurt stromen de verhalen van zelf naar buiten.
Zo komen de mooiste verhalen op papier, dat is waardevol voor jezelf en je omgeving. Tijdens deze workshop
autobiograﬁsch schrijven ontdek je jouw onvermoede
schrijftalent. We gaan werken met verschillende technieken o.a.: freewriting, beeldend schrijven, show, don’t
tell, schrijven met zintuigen, schrijven in dialogen en in
monoloog interieur.

DO| 13 Sept | Les 1

Vrij associëren

Materiaal: naar aanleiding van voorwerpen
Techniek: freewriting en komen tot een verhaal

DO| 20 Sept | Les 2

Exterieur en Interieur beschrijven

Materiaal: naar aanleiding van voorwerpen
Techniek: beeldend schrijven en komen tot een verhaal

DO| 27 Sept | Les 3

Tijdspad uitzetten

Materiaal: eigen input / tijdspad
Techniek: tijdspad uitzetten / keuze gebeurtenis

DO| 04 Okt | Les 4

Tijdspad uitzetten / Verhaal opbouw

Materiaal: eigen input / tijdspad
Techniek: tijdspad uitzetten / keuze gebeurtenis /
verhaalopbouw

DO| 11 Okt | Les 5

Schrijven met zintuigen

Materiaal: associaties / woordspinnen /
komen tot een verhaal.
Techniek: schrijven met zintuigen.

DO| 18 Okt | Les 6

Schrijven vanuit een beeld

Materiaal: associaties / woordspinnen /
komen tot een verhaal.
Techniek: tekenen en schilderen.

DO| 01 Nov | Les 7

Schrijven in dialogen

Materiaal: waskrijt en ecoline.
Techniek: tekenen en schilderen.

DO| 08 Nov | Les 8

Monoloog interieur

Materiaal: waskrijt en ecoline.
Techniek: tekenen en schilderen.

DO| 15 Nov | Les 9

Eindopdracht

Materiaal: komen tot een eindverhaal.
Techniek: combinatie van technieken.

DO| 22 Nov | Les 10

Eindopdracht

Materiaal: komen tot een eindverhaal.
Techniek: combinatie van technieken.

KEC | Pakhuis vol Verhalen

Creatieve workshops
voor volwassenen 2
Totaal 10 lessen van 20.00 - 22.00 uur
DO | 10, 17, 24 en 31 januari
DO | 07, 14 en 21 februari DO | 07, 14 en 21 maart

Pakhuis vol Verhalen geeft creatieve workshops aan
volwassenen. Tijdens de workshops werken we in verschillende disciplines. Denk daarbij aan beeldend
schrijven, tekenen, illustreren, schilderen, boetseren,
poseren voor fotosessies.

We werken met zeer verschillende materialen en
technieken zoals potlood, kleurpotlood, pastelkrijt,
waskrijt en ecoline, acrylverf op doek, aquarelverf,
stoﬀen, papier en karton, beeldend in 2 en 3 D. We
starten om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur de
avond af en er thee en koﬃe.

De kosten zijn € 90,00 voor de totale workshop. Schrijf
je van te voren in via pakhuisvolverhalen@gmail.com
Het maximaal aantal deelnemers is 12 personen.

Ontdek je talent in
Pakhuis vol Verhalen

Iedereen heeft onvermoede talenten! Het leuke is om
er zoveel mogelijk te ‘ontdekken’. En dat is nou precies
waar het ons om gaat: een ontdekkingstocht in de
fantasie. Je werkt met meerdere beeldende disciplines
en vanuit verschillende thema’s. Zo kun je je creativiteit
ontwikkelen en je fantasie optimaal aanspreken.

De docent voor deze workshops is Pietie Visser en de
locatie KEC | Zijderupsvlinderlaan 2, 4105 TC Culemborg

Beeldend schrijven en
illustreren voor kinderen

Kinderen zijn zelf heel associatief. Daarom zijn zij een
hele leuke doelgroep om voor te schrijven en te illustreren. Tijdens deze workshop beeldend schrijven en
illustreren voor kinderen ga je ontdekken hoe je dat
kunt bewerkstelligen. We gaan werken met verschillende technieken, o.a.: freewriting, beeldend werken,
show, don’t tell, werken met verschillende illustratietechnieken, beeldend schrijven, tekst en beeld op
elkaar afstemmen, schrijven met zintuigen en een
complete eindopdracht.

DO| 10 Jan | Les 1

DO| 07 Feb | Les 5

Illustratietechnieken

Materiaal: acrylverf op doek, markers en lapjes,
waskrijt/ecoline.
Techniek: schilderen en knippen, werken in 2 en 3D.

DO| 14 Feb | Les 6

Tekst en beeld op elkaar afstemmen

Materiaal: associaties/ woordspinnen/
komen tot een verhaal.
Techniek: tekenen/schilderen en schrijven.

DO| 21 Feb | Les 7

Tekst en beeld op elkaar afstemmen

Materiaal: naar aanleiding van woorden en beelden.
Techniek: freewriting en associëren.

Materiaal: associaties / woordspinnen /
komen tot een verhaal.
Techniek: tekenen/schilderen en schrijven.

Exterieur en Interieur beschrijven

Schrijven met zintuigen

Vrij associëren

DO| 17 Jan | Les 2

Materiaal: naar aanleiding van woorden en beelden.
Techniek: beeldend schrijven en vrij vormgeven.

DO| 24 Jan | Les 3

Show, don’t tell

Materiaal: uitspraken van kinderen.
Techniek: schrijven vanuit de doelgroep.

DO| 31 Jan | Les 4

Illustratietechnieken

Materiaal: transparant papier, wit tekenpapier,
kleurpotlood en pastelkrijt.
Techniek: tekenen, collage en toepassen van pastelkrijt.

DO| 07 Mrt | Les 8

Materiaal: associaties / woordspinnen /
komen tot een verhaal.
Techniek: schrijven met zintuigen.

DO| 14 Mrt | Les 9

Eindopdracht

Materiaal: komen tot een eindverhaal.
Techniek: combinatie van technieken.

DO| 21 Mrt | Les 10

Eindopdracht

Materiaal: komen tot een eindverhaal.
Techniek: combinatie van technieken.

Pakhuis vol Verhalen

Creatieve workshops
voor kinderen
Special: Monumentendag ZA | 8 en ZO | 9 september
ZA | 15 en 22 september

Pakhuis vol Verhalen geeft creatieve workshops aan kinderen. Meestal werken we vanuit een thema. Bijvoorbeeld een schilderij, een historisch ﬁguur, een fantasie,
een sprookje of een verhaal. Tijdens de workshops werken we met verschillende disciplines. Denk daarbij aan
beeldend schrijven, tekenen, schilderen, theater maken,
decors bouwen, poseren voor fotosessies, schminken en
verkleden.

We starten om 10.00 uur en sluiten om 13.00 uur de
ochtend af. Neem voor de lunch een broodje en limonade
mee. In het Pakhuis is fruit en iets lekkers aanwezig.

De kosten zijn € 9,50 per kind per workshop. Schrijf je
van te voren in via email: pakhuisvolverhalen@gmail.nl
Het maximaal aantal deelnemers is 12 personen.

Ontdek je talent in
Pakhuis vol Verhalen

Iedereen heeft onvermoede talenten! Het leuke is om er
zoveel mogelijk te ‘ontdekken’. En dat is nou precies waar
het ons om gaat: een ontdekkingstocht in je fantasie.
Je werkt met meerdere beeldende disciplines en vanuit
verschillende thema’s. Zo kun je je creativiteit ontwikkelen
en je fantasie optimaal aanspreken.

Neem je plezier mee!!

Voor kinderen van 5-11 jaar. Van 10.00 - 13.00 uur. Neem
iets te drinken en een broodje mee.

De kastelen van Elisabeth van
Culemborg in Europa

Het Pietergasthuis in
de Middeleeuwen

Het jaar schrijft 1509, wanneer Elisabeth van Culemborg
en haar nieuwe man Antoon I van Lalaing, beter bekend
als de graaf van Hoogstraten. Ze zijn heel vroeg in de
ochtendvertrokken vanuit het ‘Hof van Culemborg’, in
Brussel. Nu zijn ze op weg zijn naar hun hof van Lalaing
Culemborg. De reis gaat daarna naar kasteel Hoogstraten,
het rijk ingerichtekasteel waar Elisabeth eigenlijk het liefste verblijft. Om daarna af te reizen naar het oude, sober
ingerichte Kasteel Culemborg. Elisabeth leunt tegen de
goudgele bekleding van de koets ze was bijna in slaap gevallen doorhet eindeloze schommelen van de koets. Ze rijden over holle wegen die ongelijk zijn en bezaaid zijn met
dikke takken na een ﬁkse voorjaarsstorm. We gaan op reis
met Elisabeth en bezoeken al haar huizen in Europa. We
gaan de kastelen tekenen in waskrijt en ecoline, we helpen
met de verhuizingen van het ene naar het andere kasteel, we rijden in de koets van Elisabeth.
Materiaal: potlood, waskrijt, ecoline en pastelkrijt
Techniek: tekenen en vormgeven

We duiken in de donkere middeleeuwen in het jaar 1500
en bevinden ons aan de Achterstraat in Culemborg. Daar
staat het Pietergasthuis, we lopen het gasthuis binnen.

Monumentendag ZA | 8 en ZO | 9 september zijn
er 2 sessies: 10.00 - 13.00 uur en 14.00 - 17.00 uur.

Dan gaan we daarna als hofdame of
als bediende op de foto.

Wie woont er op het kasteel
bij Elisabeth van Culemborg
Totaal 1 les van 10.00 - 13.00 uur
ZA | 15 september

Materiaal: zwart papier, brokaten stoﬀen, gouddraad,
pastelkrijt en lijm. Techniek: eigen personage uit het gevolg van Elisabeth en zo op de foto.

Totaal 1 les van 10.00 - 13.00 uur
ZA | 22 september

Het is een drukte van belang, want vandaag op 22 september zijn er veel zieken binnen gebracht. Margje, die
in het Havenkwartier woont, heeft pokken. Ze wordt
meteen afgevoerd naar de pockkamer, waar zij meteen
verzorgd gaat worden. Janus is van de 'Lanxmeerse
poort' oftewel van de Binnenpoort gevallen toen hij zijn
vader hielp met het voegwerk restaureren van de poort.

Clazien die werkt bij vrouwe Elisabeth als keukenmeisje
heeft haar hand ernstig verbrandt. Jacob hielp zijn vader
melken en woont op een boerderij in de Nieuwstad. Hij
heeft een trap gehad van een koe en daardoor een ﬂinke
wond aan zijn been opgelopen.
Materiaal: nepbloed, lijm, verband, watten en gaas.
Techniek: wonden maken.

We komen handen te kort! Dus kom jij helpen
tekenen, verbinden, schminken en verkleden?
Dan gaan we daarna als een patiënt uit de
middeleeuwen op de foto.

Weekend
Special

DE 15E EDITIE VAN LEKART
VAN VRIJ. 28 T/M ZO. 30 SEPTEMBER 2018

LEK-ART

Griete de Beurzensnijdster
Let op: zaterdag 29 en zondag 30 september
in 4 blokken: 11.00 - 12.15 uur | 12.30 - 13.45 uur |
14.00 - 15.15 uur | 15.30 - 16.45 uur

Daar komt een gezelschap aangewandeld die de waar
keurt. Het lijkt wel een edelvrouw. Griete’s ogen gaan
wijd open wanneer ze de goedgevulde beurs van de
edelvrouw ziet, die aan een gouddraad aan haar ceintuur
hangt. De hofdames en edelvrouw blijven staan luisteren
bij het lied van de troubadours. De keukenmeiden lopen
door om manden vol vis en groenten en pasteien te kopen.
Griete achtervolgt voorzichtig het gezelschap, met haar
kleine scherpe mesje in de hand want zodra ze een kans
ziet slaat ze toe. Ze sluipt naderbij, wringt zich tussen het
gezelschap, haar hart gaat wild te keer. Dan snijdt ze het
gouddraad door en maakt zich snel uit de voeten.

Een van de hofdames draait zich om, bleek van schrik en
met ‘n hoge stem roept ze:‘Een beurzensnijder!’ Houdt
de dief’. Ze rent over de Markt richting Binnenpoort. Dan
zijn daar de schout en zijn mannen. ‘Zo Meggie waarvan
die haast? ‘Griete is groen en geel van ellende, ze rolt met
haar ogen, haar maag draait. Ze is duizelig van de spanning,
omdat dit de eerste keer is dat ze opereert als beurzensnijder. Het vak wat ze van haar vader geleerd heeft...
Hoe dat alemaal aﬂoopt kom dat beleven in
Pakhuis vol Verhalen.

ZA| 29 Sept

Griete de Beurzensnijdster | LEK-ART

Creatieve workshop voor kinderen van 5-10 jaar
tijdens Lek-Art weekend in Pakhuis vol Verhalen.

Thema ‘Gedeelde grond’: feit of ﬁctie, waarheid of
fantasie; een goed verhaal hoeft niet waar te zijn.

We gaan luisteren naar Griete haar verhaal en daarna
echte illustratie bij het verhaal maken. Jullie werken op
echte tekenezels en gaan op linnen doeken werken in
verschillende technieken. Zoals: met veer en inkt,
ecoline en waskrijt, pastelkrijt en acrylverf. Daarna kun
je op de foto wanneer je dat wilt als Griete of als de
schout. De illustraties die we nodig hebben zijn:
Griete, De schout en zijn mannen, Griete aan de
schandpaal, Griete in het weeshuis in de keuken
werkend.

11.00-12.15 uur | 12.30-13.45 uur
14.00-15.15 uur | 15.30-16.45 uur

Materiaal: veer en inkt, waskrijt / ecoline,
pastelkrijt en acrylverf. Techniek: illustreren en schilderen.

Daarna kun je als beurzensnijder op de foto!

ZO| 30 Sept

Griete de Beurzensnijdster | LEK-ART

11.00-12.15 uur | 12.30-13.45 uur
14.00-15.15 uur | 15.30-16.45 uur

Materiaal: veer en inkt, waskrijt / ecoline, pastelkrijt
en acrylverf. Techniek: illustreren en schilderen.

Daarna kun je als beurzensnijder op de foto!

De kosten zijn € 9,50 per kind per sessie. Schrijf je van
te voren in via email: pakhuisvolverhalen@gmail.nl
Het maximaal aantal deelnemers is 12 personen.

Pakhuis vol Verhalen

De anatomie van dieren
Totaal 7 lessen van 10.00 - 13.00 uur ZA | 06 en
13 oktober ZA | 3, 10, 17 en 24 november
ZA | 1 december

We hebben veel dieren om ons heen, poezen, honden,
konijnen en de herten in het park. Om dieren goed te
leren tekenen gaan we op zoek naar hun gewrichten, hoe
bewegen ze, hoe springen ze en hoe zijn ze in slaapstand.
We maken snelle schetsen van deze dieren, letten op de
vorm van hun kop, oren en ogen. Gaan hun vachtstructuur,
hun poten, hun sporen en hun kleuren bestuderen. Dit
alles gaan we uitwerken in schetsen, in klei en papiermaché.

Wil jij dieren leren tekenen en schilderen en…
Kom dan naar het Pakhuis vol Verhalen.
ZA| 06 Okt | Les 1

De anatomie van dieren

Materiaal: tekenpapier en HB en 2B, 4B potlood.
Techniek: leren schetsen en observeren.

ZA| 13 Okt | Les 2

Vachtstructuur en kleuren

Materiaal: tekenpapier, pastelkrijt en kleurpotlood.
Techniek: leren werken met pastelkrijt en
vachtstructuur uitwerken.

ZA| 03 Nov | Les 3

Vormgeven in klei

Materiaal: klei en kleimesjes, plankjes en ijzerdraad.
Techniek: boetseren aanleren.

ZA| 10 Nov | Les 4

Acrylverf op doek

Materiaal: linnen doekjes, acrylverf en pastelkrijt.
Techniek: tekenen en schilderen.

ZA | 17 Nov | Les 5

Vormgeven in papier-maché

Materiaal: gaas, papier-maché en behangerslijm.
Techniek: vormgeven in gaas en papier-maché.

ZA| 24 Nov | Les 6

Papier-maché dieren afwerken in kleur
Materiaal: acrylverf, penselen en vachtstructuur.
Techniek: tekenen en schilderen.

ZA| 1 Dec | Les 7

Tentoonstelling

Materiaal: al het gemaakte werk.
Techniek: tentoonstelling inrichten.

De zevende les is er de mogelijkheid voor ouders
om de tentoonstelling te bekijken van hun kinderen
vanaf 12.30 uur.

Weekend
Special

Kunstroute Culemborg
Teken & schilder laboratorium

Let op: zaterdag 27 en zondag 28 oktober
in 3 blokken van 10.00 - 13.00 uur |
13.30 - 15.30 uur | 16.00 - 18.00 |

Ben jij een kinderkunstenaar
of wil je dat graag worden?
Tijdens de Kunstroute Culemborg kun je in Pakhuis
vol Verhalen kinderkunstenaar worden. Ben je
tussen 5 - 11 jaar? Kom dan naar het Teken &
Schilder Laboratorium in Pakhuis vol Verhalen!!

Dan gaan we Portret tekenen & schilderen en Stillevens
tekenen. Na de workshop neem je al je kunstwerken mee
naar huis!

Pakhuis vol Verhalen

Het Winterfeest
Totaal 1 les van 10.00 - 13.00 uur
ZA | 08 december
Zoals elk jaar hebben in het Pakhuis een geweldig winterfeest. We waren eens op bezoek in het Winterpaleis, bij
Tsarina Maroeska en haar vriend Petresvco. We waren in
het land van de Peperkoekhuisjes en dit jaar wil ik jullie
meenemen naar Lapland. Een heel bijzonder land waar
de Lappen in tenten wonen en rijden op bijzondere
sleeën met rendieren ervoor. En we gaan een Lapse taart
ontwerpen en realiseren.

Wie we daar gaan ontmoeten… Kom naar het
Pakhuis vol Verhalen dan vertel ik je erover.
ZA| 08 Dec | Les 1

Feest voor de kinderen van Lapland

ZA| 27 Okt

Portret tekenen & schilderen

Materiaal: tekenpapier, HB potlood, acrylverf en doek.
Techniek: opzet van basisregels portret en landschap
schilderen.

Materiaal: tekenpapier, sneeuw en ijs
Techniek: verhaal verbeelden in 2D
Materiaal: cake, snoepjes, wafels, veterdrop
Techniek: een Lapse taart ontwerpen en realiseren

Totaal 7 lessen van 10.00 - 13.00 uur
ZA | 12, 19 en 26 januari
ZA | 02, 09, 16 en 23 februari
Dit jaar gaan we starten met het ‘Teken & Schilder Laboratorium’, we gaan werken met verschillende materialen
en tekentechnieken. Je leert op verschillenden manieren
tekenen en schilderen. Je maakt kennis met onderwerpen die je waarschijnlijk nog nooit getekend hebt en dat
is spannend. We gaan experimenteren met perspectieftekenen, echte glazen tekenen, die je zo van het papier
kunt pakken. Tekenen ons eigen portret en die van een
ander. Daarna gaan we landschappen schilderen, modeltekenen en in de laatste les een echt stilleven opzetten
en uitwerken.

ZA| 12 Jan | Les 1

Experimenteren met perspectieftekenen

Materiaal: tekenpapier, markers en pastelkrijt.
Techniek: een puntperspectief.

Glas tekenen

Materiaal: zwart papier, markers en pastelkrijt.
Techniek: glas opzetten en uitwerken.

ZA| 26 Jan | Les 3

Stillevens tekenen

De kosten zijn € 9,50 per kind per workshop.
Schrijf je van te voren in via email:
pakhuisvolverhalen@gmail.nl
Het maximaal aantal deelnemers is 12 personen.

Teken & Schilder
laboratorium

ZA| 19 Jan | Les 2

ZO| 28 Okt

Materiaal: tekenpapier, potlood, ﬁneliners
en pastelkrijt.
Techniek: experimenteren met perspectieftekenen

Pakhuis vol Verhalen

Portret tekenen & schilderen

Schrijf je van te voren in via
pakhuisvolverhalen@gmail.nl

Materiaal: tekenpapier, HB potlood, acrylverf en doek.
Techniek: opzet van basisregels portret.

ZA| 02 Feb | Les 4

Landschap schilderen

Materiaal: tekenpapier, HB potlood, acrylverf en doek.
Techniek: basisregels schetsen en uitwerken op doek.

Pakhuis vol Verhalen

Herrie in
Komkommerland
Totaal 6 lessen van 10.00 - 13.00 uur
ZA | 09, 16, 23, 30 maart ZA | 06, en 13 april
ZA| 09 Feb | Les 5

Modeltekenen

Materiaal: grote schetsvellen en houtskool.
Techniek: basisregels model schetsen en uitwerken.

ZA| 16 Feb | Les 6

Stilleven tekenen

Materiaal: tekenpapier, potlood, ﬁneliners en pastelkrijt.
Techniek: experimenteren met perspectieftekenen.

ZA| 23 Feb | Les 7

Tentoonstelling en voorstelling
Materiaal: al het gemaakte werk
Techniek: tentoonstelling inrichten en
voorstelling spelen

De zevende les is er de mogelijkheid voor ouders om de
tentoonstellingte bekijken van hun kinderen
vanaf 12.30 uur.

In Komkommerland willen alle mensen een ander vel,
niet meer dat saaie groene komkomervel, maar iets
totaal anders, ze willen niet meer op elkaar lijken maar
op zichzelf. De burgemeester van Komkommerland is ten
einde raad en vraagt zich af, hoe hij dit probleem op zou
kunnen lossen.

Nou daar weten wij als Pakhuizers wel raad mee!

We gaan nieuwe structuren bedenken en maken en tentoonstellen voor de bewoners van Komkommerland. We
gaan: vel van marmer maken, krodillenvel, vel van hout
maken vossenvel, een vel van zand, vissenvel, schelpenvel, egelvel, schapenvel, en nog veel meer…

ZA| 09 Mrt | Les 1

Komkommermensen ontwerpen

Materiaal: tekenpapier, waskrijt/ecoline
Techniek: ontwerpen en uitwerken

Vel van hout maken

Materiaal: tekenpapier, kleurpotlood en acrylverf.
Techniek: houttechnieken aanleren.

ZA| 06 Apr | Les 5

Een vel van zand, vissenvel

Materiaal: tekenpapier, zand, kleurpotlood en acrylverf
Techniek: experimenteren en toepassen.

ZA| 13 Apr | Les 6

Vossenvel en egelvel

Materiaal: tekenpapier, zand, kleurpotlood en acrylverf.
Techniek: experimenteren en toepassen.

ZA| 16 Mrt | Les 2

De zevende les is er de mogelijkheid voor ouders
om de tentoonstelling te bekijken van
hun kinderen vanaf 12.30 uur.

ZA| 23 Mrt | Les 3

Schrijf je van te voren in via
pakhuisvolverhalen@gmail.nl

Vel van marmer maken

Materiaal: scheerschuim, ecoline, acrylverf, olie,
melk, zeep.
Techniek: marmertechnieken aanleren.

Krodillenvel en schapenvel
Schrijf je van te voren in via
pakhuisvolverhalen@gmail.nl

ZA| 30 Mrt | Les 4

Materiaal: tekenpapier, kleurpotlood en ecoline
Techniek: observeren en natekenen.

Pakhuis vol Verhalen

Schilderen als
Rembrandt van Rijn
Totaal 7 lessen van 10.00 - 13.00 uur
ZA | 11, 18 en 25 mei ZA | 15, 22 en 29 juni
ZA | 6 juli
Cornelia is al heel vroeg naar de weverij gegaan om het
linnen op te halen. Met de rol linnen onder haar arm
stapt ze het nog schemerige atelier binnen. Ze steekt een
waskaars aan en spant het linnen op het houten frame.
Cornelia brengt een grondlaag op het verse opgespannen doek aan, dat bestaat uit loodwit, krijt, lijnolie,
zwart, rode en bruine oker en omber. Gemengd geeft
omber een warm grijs.

Het is inmiddels licht geworden, het zonlicht valt op de
oude plavuizen van het atelier. De meester-schilder komt
het atelier binnen en controleert Cornelia’s werk. Wanneer de schel gaat haast Cornelia zich naar de voordeur.
Daar staat hij voor de deur. Marten, de welvarende jonge
man, gekleed volgens de laatste mode met een prachtige
Franse kanten kraag. Hij wil zich laten portretteren. Cornelia gaat hem voor naar het atelier. Wanneer vader een
opzet maakt op het doek in houtskool, mengt Cornelia
de poeders tot verf. De gebruikte pigmenten zijn: loodwit, ultramarijn, bruine, gele en rode aarde, omber,
zwart, vermiljoen, verkleurd schietgeel, loodtingel en
Azuriet.

Jij leert schilderen als Rembrandt en gaat
uiteindelijk op de foto alsof je geschilderd
bent door Rembrandt.

Schrijf je van te voren in via
pakhuisvolverhalen@gmail.nl

ZA| 11 Mei | Les 1

Linnen spannen en prepareren

Materiaal: tekenpapier, linnen, houten frames,
olieverf en schuurpapier.
Techniek: opspannen doek, prepareren doek, schetsen.

ZA| 18 Mei | Les 2

Opzet maken met houtskool

Materiaal: geprepareerde doek en houtskool.
Techniek: schetsen uitwerken en opzetten doek.

ZA| 25 Mei | Les 3

Pigmenten mengen

Materiaal: olieverf doek
Techniek: vanuit poeders verf maken.
en eerste laag opzetten.

ZA| 15 Jun | Les 4

Stilleven schilderen

Materiaal: doek, penselen en olieverf.
Techniek: olieverf schilderen aanleren.

ZA| 22 Jun | Les 5

Portretschilderen

Materiaal: doek, penselen en olieverf.
Techniek: olieverf schilderen aanleren.

Brede School Culemborg | Pakhuis vol Verhalen
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Joris de wondermooie vlinder
Totaal 4 lessen van 15.30 - 16.30 uur
DO | 6, 13, 20 en 27 september

ZA| 29 Jun | Les 6

Portret personage

Materiaal: schminken, verkleedkleren, poseren
voor foto.
Techniek: schminken en uitdiepen personage.

ZA| 06 Jul | Les 7

Tentoonstelling

Materiaal: al het gemaakte werk.
Techniek: tentoonstelling inrichten.

De zevende les is er de mogelijkheid voor ouders
om de tentoonstelling te bekijken van hun kinderen
vanaf 12.30 uur in pakhuis vol Verhalen

Schrijf je van te voren in via
pakhuisvolverhalen@gmail.nl

Kleine Joris wil supergraag een vlinder worden,
maar daarvoor moet hij wel wat doen.

Wil jij Joris leren kennen... Kom dan naar Pakhuis vol Verhalen.
DO| 06 Sept | Les 1

Joris komt uit zijn ei en wordt een rups
Materiaal: transparant papier, wit tekenpapier,
crêpepapier en pastelkrijt.
Techniek: scheuren, collage maken en toepassen
van pastelkrijt.

DO| 13 Sept | Les 2

Joris de rups eet en eet en groeit en groeit
Materiaal: ecoline en lapjes.
Techniek: schilderen, knippen en werken in 2 en 3D.

DO| 20 Sept | Les 3

Joris woont in zijn cocon

Materiaal: kippengaas en papier-maché.
Techniek: papier-maché, schilderen en werken in 3D.

DO| 27 Sept | Les 4

Joris de wondermooie vlinder

Materiaal: vloeipapier en ijzerdraad.
Techniek: ruimtelijke vormen maken in 3D.

De vierde les is er de mogelijkheid voor ouders
om de tentoonstelling te bekijken van hun kinderen
vanaf 16.00 uur.

Brede School Culemborg. Schrijf je van te voren
in via http://www.bsculemborg.nl
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Vormgeving groep 3|4|5

Het spook van
Culemborg

Alice en de
hoedenmaker

Totaal 6 lessen van 15.30 - 17.00 uur.
VR | 14, 21 en 28 september
VR | 5, 12 en 19 oktober

Totaal 7 lessen van 15.30 - 17.00 uur
DO | 1, 8, 15, 22 en 29 november en
DO | 6 en 13 december

Op de zolder van het Elisabeth Weeshuis hoor je ’s avonds
de regen op het dak kletteren. De harde noordenwind
trekt hard aan een van de luiken voor de ramen. Ineens
schiet het luik open, geschrokken uilen ﬂadderen op.
IJselijk gillen, schaduwen en zacht geschuifel. Ineens rolt
een brandende kaars over de zoldervloer…

Wil je weten wat er gebeurt?
Kom dan op bezoek bij Pakhuis vol Verhalen.
VR| 14 Sept | Les 1

Maskers maken

Materiaal: papier-maché, kippengaas en verband.
Techniek: brainstormen, verhaallijn uitzetten en
maskers maken.

VR| 21 Sept | Les 2

Maskers

Materiaal: acrylverf, wol en lapjes.
Techniek: schilderen en persona ontwikkelen.

VR| 28 Sept | Les 3

Kleding ontwerpen en uitvoeren

Materiaal: verschillende soorten papier en stof.
Techniek: ontwerpen en uitvoeren in 3D.

Vr| 05 Okt | Les 4

Decor ontwerpen

Materiaal: A2 karton, verf, ijzerdraad en stof.
Techniek: ruimtelijke vormen maken in 3D.

Vr| 12 Okt | Les 5

Decor afwerken

Materiaal: A2 karton, verf, ijzerdraad en stof.
Techniek: ruimtelijke vormen maken in 3D.

Vr| 12 Okt | Les 6

Daar kwam een wit konijn aangerend die een vreemd
liedje zong: ‘Te laat, te laat, je weet wel hoe dat gaat’!
‘Nu loop ik hier als wit konijn, te hollen als een haas…’
Verderop waren tuinmannen de rozen rood aan het
schilderen en aan de grote tafel zat de hoedenmaker
die haar wenkte voor een theevisite. Alice voelde zich
kleiner en kleiner worden…

Generale

Wil jij op theevisite bij Alice en de Hoedenmaker...
Kom dan naar het Pakhuis vol Verhalen.

Vr| 19 Okt | Les 7

Het witte konijn

Materiaal: afwerken decor met veren, touw, etc.
Techniek: ruimtelijke vormen maken in 3D.

Voorstelling

Materiaal: schminken, penselen en sponsjes.
Techniek: voorbereiding voorstelling.
De zevende les is er om 16.30 uur
een voorstelling de voor ouders.

Brede School Culemborg. Schrijf je van te voren
in via http://www.bsculemborg.nl

Do| 01 Nov | Les 1

Materiaal: transparant papier, wit tekenpapier,
crêpepapier en pastelkrijt.
Techniek: tekenen, collage en toepassen
van pastelkrijt.

DO| 08 Nov | Les 2

Humpy Dumpy en Alice

Materiaal: acrylverf en lapjes.
Techniek: schilderen
en knippen werken in 2 en 3D

DO| 15 Nov | Les 3

Groot

Materiaal: tekenpapier, markers en pastelkrijt.
Techniek: heel groot tekenen en werken met
markers en pastelkrijt.

Brede School Culemborg | Pakhuis vol Verhalen
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Een vijver vol inkt
Totaal 7 lessen van 15.30 - 17.00 uur
VR | 2, 9, 16, 23 en 30 november
VR | 7 en 14 december

DO| 22 Nov | Les 4

Klein

Materiaal: papier-maché, kippengaas, ijzerdraad,
acrylverf en lapjes.
Techniek: ruimtelijke vormen maken in 3D.

Wil je alles weten over tekenen, hoe je je eigen portret
maakt, of je huisdier tekent. Of wil je alles weten over
schilderen op een echte schildersezel en op doek. Of wil
je druk- en stempeltechnieken leren?

Wil jij alles weten over tekenen en schilderen...
Kom dan naar Pakhuis vol Verhalen.

VR| 02 Nov | Les 1

Materialenkennis

VR| 23 Nov | Les 4

Stempelen en drukken

Materiaal: A3 tekenpapier, acrylverf en drukinkt
en rollen.
Techniek: Stempelen en druktechnieken.

VR| 30 Nov | Les 5

Materiaal: karton, penselen, acrylverf.
Techniek: schilderen en knippen werken in 2 en 3D

Materiaal: A2 en A3 tekenpapier, HB, B, 2B, 4B en 6B
potlood, kleurpotloden, ﬁneliners, waskrijt, ecoline,
acrylverf, pastelkrijt en penselen.
Techniek: materialen leren ontdekken op
een speelse manier.

Materiaal: Acrylverf, penselen, opgespannen
linnen doeken.
Techniek: schildertechnieken en leren werken
met licht en donker.

De hoedenmaker

Materialenkennis

Waskrijt en ecoline

DO| 29 Nov | Les 5

De wachters van de hartenkoningin
DO| 06 Dec | Les 6

Materiaal: grote doeken, penselen, acrylverf.
Techniek: schilderen en knippen werken in 2 D

DO| 13 Dec | Les 7

Theepartij

Materiaal: papier, cup-cakes en versiersels.
Techniek: tentoonstelling inrichten.
De zevende les is er de mogelijkheid voor ouders
om de tentoonstelling te bekijken van hun
kinderen vanaf 16.30 uur.

Brede School Culemborg. Schrijf je van te voren
in via http://www.bsculemborg.nl

VR| 09 Nov | Les 2

Materiaal: A2 en A3 tekenpapier, HB, B, 2B, 4B en 6B
potlood, kleurpotloden, ﬁneliners, waskrijt, ecoline,
acrylverf, pastelkrijt, en penselen.
Techniek: materialen leren ontdekken op
een speelse manier.

VR| 16 Nov | Les 3

Portrettekenen

Materiaal: A3 tekenpapier, ﬁneliners en kleurpotlood.
Techniek: tekenmethode portret aanleren en leren
werken met licht en donker.

Schilderen op doek

VR| 07 Dec | Les 6

Materiaal: A3 tekenpapier, verschillende kleuren
waskrijt en ecoline.
Techniek: Waskrijt technieken aanleren.

VR| 14 Dec | Les 7

Map maken en tentoonstelling inrichten
Materiaal: papier A2 en zwarte markers.
Techniek: tentoonstelling inrichten.

De zevende les is er de mogelijkheid voor ouders
om de tentoonstelling te bekijken van hun kinderen
vanaf 16.30 uur.

Brede School Culemborg. Schrijf je van te voren
in via http://www.bsculemborg.nl
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Vormgeving groep 3|4|5

De prinses, haar lakei
en de erwt

De ridder en
Rapunzel

Totaal 4 lessen van 15.30 - 16.30 uur
VR | 11, 18 en 25 januari VR | 01 februari

Totaal 7 lessen van 15.30 - 17.00 uur
DO | 10, 17, 24 en 31 januari
DO | 07, 14 en 21 februari

Dit spannende verhaal gaat over een gemene heks, het
meisje Rapunzel en een dappere prins. De heks sluit de
lieve Rapunzel op in een hoge toren, die begroeid is met
rozenstruiken met scherpe doorns. Dan komt er een
dappere prins langs de toren op een wit paard.

En wanneer je wil weten hoe dat verder gaat…
Kom dan naar het Pakhuis vol Verhalen.

DO| 07 Feb | Les 5

Tuin van de heks

DO| 14 Feb | Les 6

DO| 10 Jan | Les 1

Materiaal: waskrijt en ecoline.
Techniek: tekenen en schilderen.

DO| 17 Jan | Les 2

De toren

Materiaal: acrylverf en lapjes.
Techniek: schilderen en knippen werken in 2 en 3D.

DO| 24 Jan | Les 3

Rapunzel

Materiaal: tekenpapier, markers en pastelkrijt.
Techniek: tekenen en werken met markers
en pastelkrijt.

DO| 31 Jan | Les 4

Dappere prins op z’n paard

Materiaal: gekleurd papier
Techniek: scheuren, knippen en collage.

De Heks

Materiaal: karton, penselen, acrylverf.
Techniek: schilderen en knippen werken in 2 en 3D.

De prinses kon niet slapen wat ze ook probeerde, eerst
op haar linkerzij, daarna op haar rechterzij… Ze trok aan
de kamerbel en daar kwam haar lieve trouwe lakei slaapdronken aangesneld. ‘Wat is er van uw dienst hoogheid’,
vroeg de brave Hendrik. ‘O, lieve Hendrik, ik kan de slaap
niet vatten, het lijkt wel of er stenen in mijn bed liggen…’.

Wil jij weten hoe dit verhaal aﬂoopt…
Kom dan naar het Pakhuis vol Verhalen.

Schminken en op de foto

Materiaal: schminken, verkleedkleren,
poseren voor foto.
Techniek: schminken en personage uitdiepen.

DO| 21 Feb | Les 7

Tentoonstelling en voorstelling

Materiaal: alle gemaakte knuttels en het tekenwerk.
Techniek: tentoonstelling inrichten en voorstelling
spelen.
De zevende les is er de mogelijkheid voor ouders
om de tentoonstelling te bekijken van hun kinderen
vanaf 16.30 uur.

Brede School Culemborg. Schrijf je van te voren
in via http://www.bsculemborg.nl

VR| 11 Jan | Les 1

Prinses of lakei in slaapjapon

Materiaal: wit papier, waskrijt/ecoline.
Techniek: tekenen en schilderen.

VR| 18 Jan | Les 2

Prinsessenbed maken

Materiaal: wit papier, lapjes, erwten en lijm
Techniek: tekenen, knippen en vormgeven.

Brede School Culemborg | Pakhuis vol Verhalen
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VR| 25 Jan | Les 3

Portret prinses of lakei

Materiaal: schminken, verkleedkleren,
poseren voor foto.
Techniek: schminken en uitdiepen personage.

VR| 01 Feb | Les 4

Tentoonstelling

Materiaal: alle gemaakte knuttels en het tekenwerk.
Techniek: tentoonstelling inrichten.
De vierde les is er de mogelijkheid voor ouders om
de tentoonstelling te bekijken van hun kinderen
vanaf 16.00 uur

Brede School Culemborg. Schrijf je van te voren
in via http://www.bsculemborg.nl

Dwalen door de
middeleeuwen

Totaal 7 lessen van 15.30 - 17.00 uur
DO | 07, 14, 21 en 28 maart DO | 04, 11 en 18 april

Het begint op een gure ochtend in maart, we zijn in het
stadje aan de Lek, Culemborg, het is net licht geworden.
De straten zijn vol modder en overal ligt vuilnis, ‘n mager
varken probeert wat beschimmelde aardappels naar
binnen te werken. Het ruikt naar ongewassen lijven, honger, hoge koorts en bittere armoede.

Het geklepper van klompen komt vanuit het Havenkwartier, de visvrouwen zijn in aantocht met de karige vangst
van die nacht, om deze op de markt te verkopen. We ontmoeten beurzensnijders, bezoeken een middeleeuwse
markt, hebben een ontmoeting met Vrouwe Elisabeth en
haar gevolg en belanden met ernstige verwondingen in
het Pietergasthuis…

Wil jij door de middeleeuwen dwalen… Kom
dan naar het Pakhuis vol Verhalen.
DO| 07 Mrt | Les 1

Visvrouwen

Materiaal: klei, kleimesjes, tekenpapier en potloden.
Techniek: boetseren en schetsen.

DO| 14 Mrt | Les 2

Beurzensnijders

Materiaal: lapjes, draad, tekenpapier, pastelkrijt.
Techniek: tekenen, schilderen en dit combineren
met stof.

DO| 21 Mrt | Les 3

Middeleeuwse markt

Materiaal: karton en gekleurd papier.
Techniek: 2 en 3D vormgeven.

DO| 28 Mrt | Les 4

Vrouwe Elisabeth en haar gevolg

Materiaal: acrylverf op doek.
Techniek: tekenen en schilderen.

DO| 04 Apr | Les 5

Pietergasthuis

Materiaal: nepbloed, lijm, verband, watten en gaas.
Techniek: wonden maken.

DO| 11 Apr | Les 6

Portret personage

Materiaal: schminken, verkleedkleren,
poseren voor foto.
Techniek: schminken en uitdiepen personage.

DO| 18 Apr | Les 7

Tentoonstelling

Materiaal: al het gemaakte werk.
Techniek: tentoonstelling inrichten.

De zevende les is er de mogelijkheid voor ouders
om de tentoonstelling te bekijken van hun
kinderen vanaf 16.30 uur.

Brede School Culemborg. Schrijf je van te voren
in via http://www.bsculemborg.nl
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Vormgeving groep 3|4|5

De anatomie
van dieren

De snoepfabriek

Totaal 7 lessen van 15.30 - 17.00 uur
VR | 10, 17 en 24 mei VR | 07, 14, 21 en 28 juni

Totaal 7 lessen van 15.30 - 17.00 uur
DO | 16 en 23 mei DO | 06, 13, 20 en 27 juni
DO | 04 juli

We hebben veel dieren om ons heen, poezen, honden,
konijnen en de herten in het park. Om dieren goed te
leren tekenen gaan we op zoek naar hun gewrichten, hoe
bewegen ze, hoe springen ze en hoe zijn ze in slaapstand.
We maken snelle schetsen van deze dieren, letten op de
vorm van hun kop, oren en ogen. Gaan hun vachtstructuur, hun poten, hun sporen en hun kleuren bestuderen.
Dit alles gaan we uitwerken in uitgewerkte schetsen, in
klei en papier-maché.

En wanneer je daar alles over wil weten…
Kom dan naar het Pakhuis vol Verhalen.
DO| 16 Mei | Les 1

De anatomie van dieren

Materiaal: tekenpapier en HB en 2B, 4B potlood.
Techniek: leren schetsen en observeren.

DO| 23 Mei | Les 2

Vachtstructuur en kleuren

Materiaal: tekenpapier, pastelkrijt en kleurpotlood.
Techniek: leren werken met pastelkrijt en
vachtstructuur uitwerken.

DO| 06 Jun | Les 3

Vormgeven in klei

Materiaal: klei en kleimesjes, plankjes en ijzerdraad.
Techniek: boetseren aanleren.

De tandartsen van Nederland hebben een snoepverbod
uitgeroepen. Dat betekent dat de kinderen geen snoep
meer mogen eten. Dit omdat dat slecht is voor hun
tanden, maar dat is jammer, want snoep is best lekker.

DO| 13 Juni | Les 4

Acrylverf op doek

Materiaal: linnen doekjes, acrylverf en pastelkrijt.
Techniek: tekenen en schilderen.

DO| 20 Juni | Les 5

Dus snoepontwerpers, wij gaan gezond snoep bedenken
en ontwerpen. We kunnen andijvie lolly’s maken of rodekool ijsjes of misschien wel spruitjesdrop of misschien
wel…

We bedenken gezond snoep en worden zelf een
gezond snoepje! En gaan zo op de foto.
VR| 10 Mei | Les 1

Brainstromen/schetsen

Materiaal: gaas, papier-maché en behangerslijm.
Techniek: vormgeven in gaas en papier-maché.

Materiaal: schets- en tekenpapier, potloden
en pastelkrijt.
Techniek: brainstromen/schetsen en ontwerpen.

Papier-maché dieren afwerken in kleur

Uitwerken van snoepontwerpen

Vormgeven in papier-maché
DO | 27 Juni | Les 6

Materiaal: acrylverf, penselen en vachtstructuur.
Techniek: tekenen en schilderen.

DO| 04 Juli | Les 7

Tentoonstelling

Materiaal: al het gemaakte werk.
Techniek: tentoonstelling inrichten.

De zevende les is er de mogelijkheid voor ouders
om de tentoonstelling te bekijken van hun kinderen
vanaf 16.30 uur.

Brede School Culemborg. Schrijf je van te voren
in via http://www.bsculemborg.nl

VR| 17 Mei | Les 2

Materiaal: tekenpapier, gekleurd papier,
acrylverf en pastelkrijt.
Techniek: ontwerpen uitwerken in kleur.

VR| 24 Mei | Les 3

Snoepontwerpen 3D uitwerken

Materiaal: schets- en tekenpapier, potloden
en pastelkrijt.
Techniek: brainstromen/schetsen en ontwerpen.

VR| 07 Juni | Les 4

Uitwerken van snoepfabriek

Materiaal: tekenpapier, markers en pastelkrijt.
Techniek: decorontwerp uitwerken in kleur.

www.pakhuisvolverhal

VR| 14 Juni | Les 5

Uitwerken van snoepfabriek

Materiaal: tekenpapier, markers en pastelkrijt.
Techniek: decorontwerp uitwerken in kleur.

VR| 21 Juni | Les 6

Portretfoto als snoepontwerper

Materiaal: schminken, verkleedkleren,
poseren voor foto.
Techniek: schminken en uitdiepen personage.

VR| 28 Juni | Les 7

Tentoonstelling

Materiaal: al het gemaakte werk.
Techniek: tentoonstelling inrichten.
De zevende les is er de mogelijkheid voor ouders
om de tentoonstelling te bekijken van hun
kinderen vanaf 16.30 uur.

Brede School Culemborg. Schrijf je van te
voren in via http://www.bsculemborg.nl

Workshops voor volwassenen
worden gegegeven op de locatie:
KEC | Zijderupsvlinderlaan 2
4105 TC Culemborg
Workshops voor kinderen
worden gegeven op de locatie:
Pakhuis vol Verhalen
Achter de Vismarkt 8
4101 AD Culemborg

Creatieve workshops voor
KINDEREN & VOLWASSENEN
tekenen, schilderen, beeldend
schrijven en 3D vormgeven
Achter de Vismarkt 8 | 4101 AD Culemborg | M 06 50 244 735
email: pakhuisvolverhalen@gmail.nl | www.pakhuisvolverhalen.nl

en.nl

