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Workshop  Geen kunst aan……. 

 
Je kunt deze workshop volgen met een groep mensen die je 
zelf samenstelt. Je kunt gezellig met vrienden of familie een 
middagje komen schilderen. Of als team uitje met collega’s.  
 
 

Praktisch en in duidelijke stappen 
 
Vooraf krijg je praktische informatie en inhoudelijke aanwijzingen voor 
het schilderen. In het atelier liggen boeken en materialen ter inspiratie.  
We beginnen met een experimenteerlaag waarin je ook kleuren mengt. 
Je leert hoe je jouw onderwerp opzet en hoe je het schilderij in lagen 
opbouwt. 
Doordat dit in duidelijke stappen uitgelegd wordt, is deze workshop 
ook bestemd voor mensen zonder enige schilderervaring.  
En voor diegenen die geen fantasie denken te hebben! 
 

Je werkt met acrylverf op papier of op doek 
 
Acrylverf laat zich gemakkelijk verwerken en heeft veel mogelijkheden, 
ook voor onervaren schilders!   
Je wordt deskundig begeleid en dit gebeurt in een ontspannen sfeer.  
 

Vooraf overleg ik welk thema jullie willen kiezen  
 
Voorbeelden zijn:  onderwaterwereld, schilderen á la Picasso, bloemen, 
een expressionistisch portret etc.  
Je kunt het figuratief of abstract uitwerken in een stijl naar keuze.  
Aan het eind van de workshop maak je een ophangsysteem aan je 
doek. Zo kan je kunstwerk thuis meteen opgehangen worden.  
 



En we kijken onder het genot van een sapje of een wijntje naar alle 
gemaakte kunstwerken. 
In overleg kunnen andere varianten besproken worden, zoals het 
schilderen op één groot doek, of het maken van een tweeluik of 
drieluik. 
 
 

 
dag en tijd  dinsdag t/m zaterdag,  

‘s middags of ‘s avonds.  
De workshop duurt 4 uur. 

aantal  
deelnemers   minimaal 6 ( mag ook minder, maar dan zijn de 

kosten hoger)  
 

kosten  €  55,- * dit is  inclusief acrylverf, acrylpapier, 

gebruik penselen en andere materialen, 
koffie/thee/sap/wijn 

 
Wil je op een schildersdoek werken dan is 
de prijs € 60,- voor een doek van 40x50 cm óf 
50x50 cm.  
Andere maten zijn ook mogelijk: informeer naar 
de meerprijs.  

                                   

aanmelden  telefonisch of per mail.  Je ontvangt na 

aanmelding een schriftelijke bevestiging. Hierin 
staat ook informatie over de betalingswijze. 

 
 
 

*Prijzen zijn geldig t/m 1-6-2022 



De workshops worden gegeven door Lenie Kamstra, beeldend 
kunstenaar en docent schilderen. Zij is lange tijd in diverse functies in 
het basis- en volwassenonderwijs werkzaam geweest. Sinds 1990 werkt 
ze als beeldend kunstenaar en organiseert ze cursussen, workshops en 
kunstprojecten voor particulieren en bedrijven.  
 
Lenie heeft veel ervaring in het begeleiden van groepen. 
In de cursussen en workshops die ze geeft staat plezier in het 
schilderen centraal en stimuleert ze de cursisten hun eigen beeldtaal te 
ontdekken en te ontwikkelen. 
 
Haar eigen werk wordt regelmatig geëxposeerd in diverse galeries. De 
schilderijen en houtsculpturen zijn te vinden in bedrijven en 
particuliere collecties in binnen-en buitenland. 
 

 

 
 
 
Galerie & Atelier Lenie Kamstra 
 
Satellietbaan 35    2181 MG Hillegom 
0252-527200 / 06-136 36 004 
www.leniekamstra.nl 
mail@leniekamstra.nl 
K.V. K. Rijnland  2811260  

mailto:leniekamstra@hetnet.nl


Geen Kunst aan is voor familie, vrienden, collega’s, 
netwerken, organisaties …. 
 
Als verjaardag verrassing, team uitje, teambuilding, 
jubileum, project ….. 
 
Bedrijven en organisaties die de workshop Geen 
Kunst Aan gevolgd hebben zijn onder andere: 
 
 
Nova College Haarlem 
Provincie Noord Holland 
Ministerie VROM Den Haag 
Vrouwenkliniek Hilversum 
Janssen Biologics Leiden 
Nova Adviespunt Haarlem 
Vrouw in Bedrijf Haarlem 
Nova Contract Haarlem 
Administratie- en Adviesbureau van Bakel & Damen B.V. 
Alant Vrouw Kliniek Zeist 
Stichting De Woonvorm Purmerend 
Fysiotherapie Haarlem Oost 
Van Bakel Accountacy Haarlem 
Klein Schiphorst Design Hillegom 
 

 
 
 


