
kunstworkshops 55+
september - oktober

Inschrijving
     •   Via mail: senioren.borgerhout@stad.antwerpen.be
     •   Telefonisch op 03 338 17 43 
     •   Op het administratief centrum van het district: 
          Moorkensplein 19, 1ste verdieping.

Je kan inschrijven voor maximaal twee workshops. 
Indien de workshop volzet is, kom je op een wachtlijst te 
staan. Inschrijven is verplicht. 

Betaling
Per workshop waaraan je deelneemt, betaal je op voorhand 2 
euro:

    • Na bevestiging van inschrijving door storting op het 
 rekeningnummer van vzw Lokaal Cultuurbeleid 
 Borgerhout: BE84 0017 8192 5059 met vermelding  
 van ‘workshop kunst’. 
    • Ofwel betaal je dit cash op het administratief centrum  
 van het district.

Week van de senior
Tijdens de week van de senior van 20 tot 24 november 
zullen we enkele creaties van deze workshops tentoonstellen. 

#samenborgerhout                    www.borgerhoutstalent.be
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Kunstworkshops 55+

Ben je 55+ en ben je in de vrije tijd met schilderen, tekenen, ... 
bezig? Schrijf je dan in voor één van de workshops.

Graffi ti
Na een wandeling langs graffi tikunstwerken maak je na de 
middag zelf een graffi tiwerk. Met Arno Arnouts.

    • Dinsdag 5 september van 10 tot 16 uur
    • Ingang Sportpaleis: Schijnpoortweg 119, Merksem
    • Max 15 deelnemers 
    • ‘s Middags zijn er broodjes voorzien

Striptekenen
Uitleg over striptekenen, stapsgewijs ontwerpen van een strip-
fi guur en decor, inkten van je ontwerp. Met Steven de Rie.

    • Dinsdag 19 september van 13 tot 17 uur
    • Atelier tekenaar: Congresstraat 26/17, Antwerpen       
    • Max 15 deelnemers

Zijde schilderen
Aanleren van de techniek om op zijde te schilderen, mengen 
van kleuren en zelf een zijden sjaal beschilderen. Met Julia 
Van Gils.

    • Donderdag 5 oktober van 9 tot 12 uur OF 
    • Donderdag 5 oktober van 13 tot 16 uur
    • Administratief Centrum: Moorkensplein 19, Borgerhout
    • Max 16 deelnemers

Aquarel schilderen
Je gaat na een uitleg stap voor stap aan de slag met potlood 
en penseel om tot een mooi eindresultaat te komen. 
Met Monique Van Heucke en Liliane Verhelst.

    • Donderdag 5 oktober van 10.30 tot 16 uur
    • Administratief centrum: Moorkensplein 19, Borgerhout
    • Max 25 deelnemers
    • ‘s Middags zijn er broodjes voorzien

Borduren met Afghaanse vrouwen
Ontdek Afghaanse borduurtechnieken en wissel eigen technie-
ken uit met de Afghaanse dames. In een gezellige omgeving 
leer je van elkaar. Ervaring vereist. Met Doek vzw.

    • Vrijdag 13 oktober van 10 tot 15 uur
    • Dienstencentrum De Vrijgeweide: 
 Luitenant Lippenslaan 59, Borgerhout          
    • Max 20 deelnemers
    • ‘s Middags zijn er broodjes voorzien

Beeldhouwen
De workshop bestaat uit een rondleiding in het atelier en het 
stap per stap met klei een dier boetseren. Met Michael Bracke.

    • Donderdag 31 oktober van 13 tot 16 uur
    • Atelier beeldhouwer: Kattenberg 64, Borgerhout
    • Max 10 deelnemers 

Meer informatie over hoe je moet inschrijven, vind je op de 
achterkant van deze fl yer.
   


