DO IT YOURSELF @
De Pont museum en Vincents Tekenlokaal
CURSUS VOOR JONGEREN MET TALENT
Ben jij er zo eentje die in zijn uppie thuis zit te tekenen of schilderen? Zou je dat ook graag
samen willen doen en met een team van andere creatievelingen op zoek gaan naar kunst die
jou in beweging zet? Geef je dan op en kom het zelf doen bij De Pont en Vincents
Tekenlokaal.
In deze cursus maak je kennis met Kunst van Nu. Je ontmoet kunstenaars en neemt een
kijkje achter de schermen van het museum. Hoe komt een kunstenaar tot zijn ideeën?
Werkt een kunstenaar meestal alleen? En wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken om een
tentoonstelling in te richten?
WELKE KUNSTENAAR PAST BIJ JOU?
Bij Vincents Tekenlokaal neem je jouw favoriete kunstenaar of kunstwerk als uitgangspunt
voor eigen werk. Je leert tekenen en schilderen op een digibord en ontdekt de
mogelijkheden van het werken in verschillende lagen.
De cursus wordt afgesloten met een presentatie bij Vincents Tekenlokaal. Daarna is er de
mogelijkheid om met al je vrienden en familieleden gezamenlijk naar De Pont te gaan om
daar de kunstwerken te bekijken die bij jou passen. Gratis voor al je vrienden tot 20.00 uur.

DIY@DePont
Wilhelminapark 1

DIY@Vincent
Stadhuisplein 128

Data en locaties
Zaterdag 17 september
Zaterdag 24 september
DIY@depont 13.30 – 16.30 uur
Zaterdag 8 oktober
Zaterdag 22 oktober
DIY@Vincent 13.30 – 16.30 uur
Zaterdag 5 november
Zaterdag 12 november aanwezig bij opening Hester Oerlemans
DIY@ depont 13.30 – 16.30 uur
Zaterdag 3 december
Zaterdag 17 december
DIY@Vincent 13.30 – 16.30 uur
Zaterdag 14 januari
13.30 – 16.30 uur
DIY@depont en vincent
Donderdag 19 januari 16.00 uur presentatie bij Vincent, daarna is er mogelijkheid om gezamenlijk
met alle belangstellenden De Pont te bezoeken tijdens donderdagavond@depont.
Doelgroep jongeren van 13 t/m 16 jaar
Kosten € 125
Aanmelden info@depont.nl
Na aanmelding ontvang je de betalingsgegevens.

