
 
 

Action Painting  
 
Het is Action Painting, dus dat betekent dat het actief schilderen is. 
Jackson Pollock begon hiermee, rechtstreeks op het doek werken met 
verf uit de verftubes. Vooraf gaan de cursisten eerst brainstormen 
over een thema. Ze bedenken dan ook of ze uitgaan van een figuratief 
of een abstract schilderij. Ze kunnen ook eventueel al hun 
kleurgebruik en sfeer bepalen.  
 
Vervolgens gaan ze aan de slag onder begeleiding van  kunstenares 
Nadine Vervenne.  Zij geeft een demonstratie (maximaal 15 minuten) 
en vertelt over kleurgebruik, compositie en technieken. Er wordt 
gebruik gemaakt van ‘mixed media’: verf, krijt en diverse rest-
materialen  zoals zand, snippers, glitters, papier, stof, veertjes, 
kraaltjes en allerlei pimpmaterialen. De cursisten leren omgaan met 
verschillende schildertechnieken zoals werken met paletmes, 
verfrollers, penselen, spons, spuitbussen en sjablonen. Hierdoor 
ontstaan verschillende texturen en sferen.  
 
Omschrijving van de activiteit:   
 
- doel : cursisten ontdekken de kunstenaar in zichzelf. Kleuren en 
kleurnuances krijgen een gevoelswaarde  en de verschillen in textuur 
worden ontdekt. Zowel samenwerken  (3 a 4 personen per kunstwerk) 
als individueel werken, compositie en verhoudingen komen aan bod. 
 
 - werkwijze/aanpak : ontwerpen, overleggen, ontdekken, fantaseren 
experimenteren en beeldend associëren. De cursisten leren omgaan 
met verschillende schildertechnieken, met mixed media en gebruiken  
paletmes, penselen, verfrollers, spuitbussen , zand, glitters, etc… 
 
- product:  Groepskunstwerken  met verschillende materialen waarin 
technieken op een speelse manier ontdekt en toegepast worden. 
 
 
 
Aanbieder: Kunstenaar en 1e gr. Docent : Nadine van ArtMirror 
Werkvorm: Actief schilderen met verf & spuitbussen 
Duur:   2 uur  
kosten:  € 55,- per uur  + € 10 per persoon (materiaalkosten) 
Informatie: www.artmirror.be  +32(0)477/03.21.81    
 
 
 
 
 
 

http://www.artmirror.be/


 
 
 

DISC-Workshop : “Jij in Beeld”  

Altijd al willen weten wat uw kwaliteiten zijn? Bent u op zoek naar meer 
kennis van uzelf? Door de DISC-Analyse begrijpt u beter waarom u handelt 
zoals u handelt. Bovendien hebt u met DISC ook een gebruiksaanwijzing in 
handen om beter met anderen om te gaan. U krijgt dus inzicht in uw eigen 
gedragsprofiel maar ook in dat van uw partner, vrienden, collega's en 
anderen.  

Tijdens deze ontdekkende workshop krijgt de deelnemer een 
Persoonlijkheids DISC-Analyse en allerlei materialen om de eigen identiteit 
te visualiseren met Moodboards. De DISC-Analyse bestaat uit het afnemen 
van de DISC-test, uitleg van uw 3 persoonlijke grafieken, boekje met 
beschrijvingen van de vele gedragsstijlen, sterkte en uitdagingen van uw 
profiel, uw ideale omgeving, interactie van stijlen en verschillende 
communicatiestijlen.  
 
DISC is een hoog gevalideerde gedragstest met een wetenschappelijke 
ontwikkelingsgeschiedenis van meer dan 90 jaar en is in de afgelopen 25 jaar 
door meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd toegepast. In drie grafieken 
wordt een persoonlijk profiel geschetst waarin diverse factoren worden 
gemeten zoals de persoonlijke besluitvaardigheid, overtuigingskracht, 
flexibiliteit en gedetailleerdheid van de deelnemer. 
De DISC-Analyse voorziet in een niet-oordelende universele taal om menselijk 
gedrag te beschrijven in verschillende omgevingen. DISC verbetert 
communicatie, versterkt relaties en verhoogt de effectiviteit. Het DISC-
model brengt voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie in beeld. 
Elk mens heeft een combinatie van vier hoofdstijlen: D, I, S en C . 
 
Kort en bondig komt het hier op neer:  Het DISC model brengt 
voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie in kaart. Dit wordt 
gegroepeerd in vier hoofdstijlen namelijk D(ynamisch /Direct), 
I(nspirerend/Interactief), S(ociaal en Stabiel) en C(orrect en 
Consciëntieus). Snel of Langzaam, Mens of Taakgericht. 
 
Aanbieder: Kunstenaar , 1e gr. Docent en  DISC-Trainer : Nadine   

Vervenne van ArtMirror 
Werkvorm: Actief/Reflecief  werken met allerlei materialen en   

technieken  
Duur:   Dagdeel (3 uur ) 
Kosten:  € 55,- per uur  + € 65,-  per persoon (test, werkboek, 

profielnaslagboek, materiaalkosten) 
Informatie: meer info:  www.artmirror.be  +32(0)477/03.21.81     
                
    
 

http://www.artmirror.be/


 

 
 

Aboriginal Painting  
 
De Aboriginals zijn de oorspronkelijke bewoners van Australië en ze  
schilderen bijna altijd het landschap waar ze een band mee hebben. 
Het kunstwerk wordt op de grond geschilderd, het perspectief is 
meestal vanuit een vogelperspectief.  Ze gebruikten vroeger verf uit 
materialen die aanwezig waren in de woestijn, maar sedert 1970 
wordt ook met acrylverf gewerkt. Ze schilderden vaak over de 
Droomtijd - de scheppingsperiode - op hun lichaam, boomschors, 
bomen en rotsen. De Aboriginals gebruiken symbolen om 
verschillende dingen te duiden. De cursisten kunnen deze 
overnemen of hun eigen symboliek bedenken en zo een eigen 
beeldtaal ontwikkelen om hun Aboriginal kunstwerk te maken. 
 
Het Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst : AAMU in Utrecht, 
Oudegracht 176, is het enige museum in Europa voor Aboriginal 
kunst ( www.aamu.nl) . Een excursie hiernaartoe van tevoren is zeer 
aan te bevelen. Groep kan dit zelf organiseren en/of ArtMirror hierin 
betrekken (in overleg). 
 

Omschrijving van de activiteit:   
 
-  doel : De cursisten leren over de kunst van Aboriginals, hun 
geschiedenis, leefwijze, symboliek, cultuur en geïnspireerd hierdoor 
kunnen ze hun eigen symboliek en beeldtaal ontwerpen. Cursisten 
ontdekken en delen ook hun eigen identiteit hierdoor. 
 
 - werkwijze/aanpak : De cursisten leren de  typische Aboriginal 
schildertechnieken en kleuren gebruiken na uitleg en demonstratie 
van kunstenaar Nadine . Erna een korte reflectie en bespreking. 
 
 - product: Elke cursist maakt een Aboriginal Schilderij met een 
persoonlijk verhaal in beeldtaal en symboliek. 
 
 
Aanbieder: Kunstenaar en 1e gr. Docent : Nadine van ArtMirror 
Werkvorm: Actief/reflecief schilderen met Aboriginal technieken 
Duur:   2 uur  
Materialen: hardboard /hout/canvas,  afscheurpalet, hand-outs 

met achtergrondinformatie 
Kosten:  € 55,- per uur  + € 10 per cursist (materiaalkosten) 
Informatie: meer info:  www.artmirror.be  +32(0)477/03.21.81    
 
 
   

http://www.aamu.nl/
http://www.artmirror.be/


 
 

Moodboards maken 
 
Het woord zegt het  al: “Board of Moods” : gemoedsstemmingen/ 
gevoelens/ sfeer visualiseren op een bord, ondergrond van papier of 
canvas. Cursisten scheuren en knippen uit tijdschriften plaatjes en 
teksten die ze associëren met wat ze willen uitdrukken. Dat kan over 
hun identiteit gaan, zoals hun zelfbeeld of imago, hoe ze zichzelf nu 
zien en ervaren of hoe ze zouden willen zijn of worden. Er kan ook een  
thema gekozen worden. De uiteindelijke collage, bewerkt  mbv  stiften, 
krijt, verf of inkt, geeft vooral de sfeer van dat moment weer.  
 
Een Moodboard is een veelgebruikte techniek bij bedrijven en 
personen om ideeën te beschrijven met een hoge gevoelsfactor zoals 
het imago of de productontwikkeling. Kunstenaar Nadine Vervenne van 
ArtMirror  is op TV geweest voor het programma “Look of Love”van 
RTL4 om Anouk te begeleiden met het maken van 2 Moodboards over 
haar negatief en gewenst zelfbeeld. Foto’s en filmpje kunt u vinden op : 
http://artmirror.be/archief/fotoreportage-moodboardbegeleiding.html  

 
Omschrijving van de activiteit:   
 
-  doel : De cursisten leren veel over zichzelf, hun gevoelens,   
levensgeschiedenis, leefwijze, dromen en symboliek. In tijdschriften 
kunnen ze zichzelf intuïtief ontdekken door beeldend te associëren. Ze 
maken veel keuzes, selecteren en bewerken de Moodboard. Hierdoor 
ontdekken en delen ze ook hun eigen identiteit en innerlijke wereld. 
 
 - werkwijze/aanpak: cursisten krijgen uitleg met demonstratie over 
allerlei technieken. Daarna gaan ze beeldend associëren door uit 
tijdschriften die plaatjes en teksten te kiezen die hen raken. Hieruit 
selecteren ze de gewenste plaatjes en zoeken naar een goede 
compositie, aangevuld met verf, inkt, eigen foto’s, andere materialen 
en mixed media. Erna volgt een korte reflectie en bespreking. 
 
 - product:  Elke cursist maakt een persoonlijk Moodboard . 
 
 
Aanbieder: Kunstenaar en 1e gr. Docent  Nadine van ArtMirror 
Werkvorm: Actief/Reflecief met collage en verf/inkt/stift/krijt 
Duur:   2 uur  
Kosten:  € 55,- per uur  + € 10 per persoon (materiaalkosten) 
Informatie: meer info:  www.artmirror.be  +32(0)477/03.21.81    
 
 
 
 

http://artmirror.be/archief/fotoreportage-moodboardbegeleiding.html
http://www.artmirror.be/


 
 

Eenmalige workshops/lezing/presentatie   
 

ArtMirrorFilm over Kunst  
De Artfilm  “Look into the Mirror of Art”  is gemaakt door Nadine 
Vervenne van  ArtMirror in 2009. In deze documentaire delen zeven 
kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines over hun leven, kunst, 
creatief proces en multiculturele projecten wereldwijd. Hierin wordt de  
impact van Kunst in de maatschappij duidelijk en het leven/werken van 
kunstenaars.  
Bij de film is er een interactieve lezing, workshop en bespreking.  
 

Kunstenaar/ Kunststroming uit de 20e eeuw in Beeld . 
Er wordt een werkstuk gemaakt  dat een Spiegel is van de Identiteit van 
de cursist met als inspiratiebron : een Kunststroming met de 
belangrijkste kunstenaars of het leven / werk van een Kunstenaar. Het 
kunstwerk kan een  zelfportret zijn (2 of 3-dimensionaal),  een 
moodboard over het zelfbeeld, of schilderij met mixed-media :  abstract 
of figuratief.  
Vbn van Stromingen : Fauvisme, Expressionisme, Kubisme, Dadaïsme, 
Surrealisme, Pop-Art, Cobra, Arte Povera, Conceptualisme, 
Minimalisme, Hedendaagse Kunstenaars. Vbn van Kunstenaars:  Munch, 
van Gogh, Gauguin, Picasso, Camille Claudel, Louise Bourgois, 
Giacometti, Chagall, Matisse, Annette Messager, Mondriaan, Kandinsky, 
Rothko, Klee, Duchamps, Frida Kahlo, Magritte,… 
 

Lezing/Presentatie 
Kunstenaar Nadine Vervenne van ArtMirror heeft veel soorten kunst : 
installaties, sculpturen, objecten, schilderijen, etsen, houtsnede, litho, 
collage, mixed media. Er is veel te ontdekken over het leven van een 
kunstenaar en het creëren van een kunstwerk, zoals het proces, 
materialen, verhalen, symboliek, vormen, kleuren en technieken. 
Cursisten ontdekken ook de kunstenaar in zichzelf aan de hand van 
opdrachten. Het proces van het realiseren van diverse kunstwerken 
wordt uitgelegd in PowerPoint. 

 

Museumbezoek en KunstProject  kan op verzoek 

georganiseerd worden.  
 
Aanbieder: Kunstenaar, 1e gr. Docent en  DISC-Trainer  Nadine       

Vervenne van ArtMirror 
Werkvorm: Actief/Reflecief  werken met allerlei materialen en    

technieken  
Duur:   2uur   (in overleg) 
Kosten:  € 55,- per uur  + € 10 per persoon (materiaalkosten) 
Informatie: www.artmirror.be      +32(0)477/03.21.81      
 

http://artmirror.nl/artfilm.html
http://www.artmirror.be/


 
 

Kunst en Creativiteit als Spiegel van de Identiteit  
 
Iedereen is in zekere mate creatief en het kan zeer behulpzaam 
zijn om je kunstzinnig vermogen verder te ontwikkelen en je 
creatieve vaardigheden effectiever te hanteren. Want creatief 
zijn helpt je bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden, open te 
staan bij snelle veranderingen, je eigenheid beter uit te drukken 
en onderscheidend te zijn in het ontwikkelen van jouw 
persoonlijke identiteit en visie.  
 
Doelstelling: Een veilige respectvolle omgeving aanbieden 
waarin de bron van Kunst & Creativiteit van de cursist 
aangeboord en versterkt wordt d.m.v. oefenen van creatieve 
technieken, inzicht in het creatief proces en beeldende 
expressie. 
 

Cursus  : Creatiever Leven  
 

In  de cursus wordt als bron van inspiratie ook de ArtFilm 
gebruikt  “Look into the Mirror of Art”, gemaakt door Nadine 
Vervenne in 2009. In deze documentaire delen zeven 
kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines over hun leven, 
kunst, creatief proces en multiculturele projecten wereldwijd.  
 
Cursisten oefenen met creatieve (denk)technieken en 
vaardigheden zoals creatief waarnemen, associatief denken, 
verbeeldingskracht, denken in alternatieven en uitstellen van 
een oordeel.  
 
Het creatief proces wordt uitgelegd en geoefend. Er is ruimte om 
dit te visualiseren met oa moodboards en collages zodat cursisten 
met deze inspiratie aan de slag kunnen om hun creatieve talenten 
beter in te zetten in hun studie en persoonlijk leven.  
Ook wordt de creatiespiraal van Marinus Knoope beknopt 
behandeld, een natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid.  
 
Aanbieder: Kunstenaar, 1e gr. Docent  en  DISC-Trainer :  

Nadine Vervenne van ArtMirror 
Werkvorm: Actief/Reflecief  werken met allerlei materialen  
Duur:   4 x 2uur  
Kosten:  € 55,- per uur  + € 12  per persoon 

(materiaalkosten) 
Informatie:    meer info:  www.artmirror.be  +32(0)477/03.21.81     
 
 
    

http://artmirror.nl/artfilm.html


 
 

Kunst en Creativiteit als Spiegel van de Identiteit   
 
Iedereen is in zekere mate creatief en het kan zeer behulpzaam zijn om je 
kunstzinnig vermogen verder te ontwikkelen en je creatieve vaardigheden 
effectiever te hanteren. Want creatief zijn helpt je bij het zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden, open te staan bij snelle veranderingen, je eigenheid beter uit 
te drukken en  het optimaal tot bloei laten komen van jouw persoonlijkheid. 
Leerlingen leren hierdoor zichzelf en anderen beter kennen en respecteren. 
 
Doelstelling:  Een veilige respectvolle omgeving aanbieden waarin de Bron van 
Kunst & Creativiteit van de cursist aangeboord/versterkt/ontwikkeld wordt 
dmv Kunst en Beeldende Expressie. Globale kennis van 20e Eeuw  Kunst. 
 
 De Werkwijze en Inhoud:  
*Kunstbeschouwing:  Kunstwerken en  Kunstenaars worden ook besproken als 
Spiegel van de Identiteit van de Kunstenaar  en de Maatschappij/Tijd. 
*Creatief proces : Beeldende Expressie als Spiegel van de Identiteit 
*Reflectie : Intensivering van het eigen proces en interactie in de groep  
 

Kunst van de 20e Eeuw in Vogelvlucht (Cursus)   
 
In de 20eeeuw is er enorm veel gebeurd in de Kunstwereld en zijn er 
meer stromingen ontstaan dan in vele voorgaande eeuwen samen. 
Daarom is het vaak moeilijk om de hedendaagse kunst te begrijpen.  
Cursisten begrijpen  kunst en zichzelf beter door  opdrachten en 
kunstwerken zelf te maken.  
De belangrijkste stromingen en kunstenaars van 20e eeuw  worden 
besproken en  de cursisten maken verschillende werkstukken die een 
spiegel zijn van hun Identiteit. 
Inspiratiebron  hiervoor is de besproken Kunststroming met de 
belangrijkste kunstenaars. Verschillende materialen (verf, inkt, 
spuitbussen ) op diverse ondergronden komen aan bod, alsook  vele  
verschillende technieken:  oa. Moodboards, ActionPainting, Mixed 
media… 
  
Aanbieder: Kunstenaar, 1e gr. Docent  en   DISC-Trainer Nadine     

Vervenne van ArtMirror 
Werkvorm: Actief/Reflecief  werken met allerlei materialen en    

technieken  
Duur:   5 x 2uur   
Kosten:  € 55,- per uur  + € 15 per persoon (materiaalkosten) 
Informatie:  www.artmirror.be   +32(0)477/03.21.81        
  

http://www.artmirror.be/


 
 

Kunst en Creativiteit als Spiegel van de Identiteit  
 
Iedereen is in zekere mate creatief en het kan zeer behulpzaam zijn om 
je kunstzinnig vermogen verder te ontwikkelen en je creatieve 
vaardigheden effectiever te hanteren. Want creatief zijn helpt je bij het 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden, open te staan bij snelle 
veranderingen, je eigenheid beter uit te drukken en  het optimaal tot 
bloei laten komen van jouw persoonlijkheid. 
 
Doelstelling: Een veilige respectvolle omgeving aanbieden waarin de 
Bron van Kunst & Creativiteit van de leerling aangeboord/versterkt 
wordt en meer  kennis over de eigen persoonlijkheid en die van 
anderen wordt ontwikkeld. 

 
Cursus: Ontdek je Eigen Bron van Creativiteit  
 

Een intuïtieve ontdekkingstocht naar je eigen bron van Creativiteit 
met diverse materialen en technieken ,o.a. verf, inkt en klei, mixed 
media … 
 
De cursisten maken kunstwerken over zichzelf  waarin 
herinneringen, anekdotes, waarden, dromen… in beeld worden 
weergegeven met veel soorten materialen en technieken.  
Inspiratiebron is ook vooraf de besproken kunstenaars met de 
belangrijkste kunstwerken. 
 
Door deze visualisatie van hun levensloop ontdekken ze meer over 
zichzelf en zien hun talenten, kracht en sterke kanten van hun 
persoonlijkheid beter. Afsluiting met reflectie en delen in de groep.    
 
 
Aanbieder: Kunstenaar , 1e gr. Docent en  DISC-Trainer : Nadine   

Vervenne van ArtMirror 
Werkvorm: Actief/Reflecief  werken met allerlei materialen en    

technieken  
Duur:   4 x 2uur  
Materialen: verf, penselen, klei, papier, inkt, restmaterialen … 

hand-outs, ondergronden vb hardboard 
/hout/canvas, mixed media 

Kosten:  € 55,- per uur  + € 10 per persoon(materiaalkosten) 
Informatie: meer info:  www.artmirror.be     

+32(0)477/03.21.81       
                      
 
 
 

http://www.artmirror.be/


 
 

Teambuilding met DISC Persoonlijkheidsanalyses 
 

Altijd al willen weten wat uw kwaliteiten zijn? En voor welke valkuilen u 
moet oppassen? Ergert u zich wel eens aan anderen en wilt u weten 
waarom? Door de DISC-Analyse krijgt u beter inzicht in waarom u handelt 
zoals u handelt. Bovendien kunt u met DISC ook een gebruiksaanwijzing in 
handen hoe u beter met anderen kunt omgaan. U krijgt dus inzicht in uw 
eigen gedragsprofiel maar ook in het profiel van uw partner, vrienden, 
collega's en anderen.  
 
De DISC-Analyse voorziet in een niet-oordelende universele taal om 
menselijk gedrag te beschrijven in verschillende omgevingen. DISC verbetert 
communicatie, versterkt relaties en verhoogt de effectiviteit.  
Het DISC-model brengt voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie in 
beeld. Elk mens heeft een combinatie van de vier hoofdstijlen D, I, S en C: 
D(ynamisch /Direct), I(nspirerend/Interactief), S(ociaal en Stabiel) en 
C(orrect en Consciëntieus). Snel of Langzaam, Mens of Taakgericht.  
 
Volgende onderdelen komen aan bod tijdens deze teambuilding:  
 

1. Inleiding, uitleg DISC model, cursisten worden begeleid met o.a. 
woord en beeld, om eerst een beeld van zichzelf te vormen 
vooraleer de test wordt gebruikt.  

2. Afnemen van een DISC-profiel test met uitleg over de 
persoonlijke stijl met handouts/werkboeken/naslagmaterialen. 
Persoonlijke ontwikkelpunten en groeimogelijkheden komen aan 
bod, alsook een SWOT inventarisatie met sterktes en uitdagingen, 
uw ideale omgeving, de interactie van verschillende stijlen en het 
verschil in communicatiestijl.  

3. Iedere persoon maakt een eigen visualisatie met een moodboard 
van zichzelf, om zo zijn eigen zelfbewustzijn te versterken. 

4. In teams, groepen (bestaande of gemaakt) worden de 
verschillende DISC stijlen besproken en geanalyseerd om 
effectiever met elkaar te kunnen communiceren en eventuele 
conflicten beter te begrijpen en op te lossen.  

5. Groep maakt gemeenschappelijk een kunstwerk, schilderij, met 
begeleiding van kunstenares Nadine na een demonstratie van 
verschillende technieken en materialen. 

 
Aanbieder: Kunstenaar , 1e gr. Docent en  DISC-Trainer : Nadine   

Vervenne van ArtMirror 
Werkvorm: Actief/Reflecief  werken met allerlei materialen en   

technieken  
Duur:   Dagdeel, hele dag, in weekend (in overleg) 
Kosten:  € 55,- per uur  + € 65,- per persoon (test, werkboek, 

profielnaslagboek, materiaalkosten…) 
Informatie: meer info:  www.artmirror.be    +32(0)477/03.21.81     

http://www.artmirror.be/


 
 

 
 
Droomstad verbeelden met Kunstenares in de klas! 
Wilt u op school graag een kunstproject geven en wilt u dat de kinderen een 
beeldend kunstenaar ontmoeten op school? Dat kan! Nadine Vervenne, 
Docent van ArtMirror, heeft het Project Droomstad ontworpen. 
 

Hoe ziet jouw ideale droomstad eruit?  
Tijdens dit project  mogen  kinderen net  als burgemeesters en architecten 
hun eigen droomstad ontwerpen. De kinderen denken na hoe hun 
droomstad eruit zou kunnen zien.   
Vervolgens gaan ze aan de slag onder begeleiding van  kunstenares  
Nadine Vervenne. Zij maakt hierbij gebruikt van ‘mixed media’: verf, krijt, en 
diverse materialen  zoals zand, snippers, glitters, papier, stof, veertjes, 
kraaltjes en allerlei pimpmaterialen. De kinderen leren omgaan met 
verschillende schildertechnieken  zoals  werken met plastic paletmesjes, 
penselen en sponsjes. Hierdoor ontstaan verschillende texturen en sferen.  
 
Omschrijving van de activiteit:   
- doel : kinderen ontdekken de kunstenaar in zichzelf, de fantasie en  
beeldende expressie wordt gestimuleerd. Ook leren ze verschillen in textuur   
weergeven. Kleuren en kleurnuances krijgen een gevoelswaarde, er zijn  
vrolijke en sombere kleuren. Zowel samenwerken en individueel werken,  
compositie en verhoudingen komen aan bod. 
 - werkwijze/aanpak : ontdekken, kijken, experimenteren, fantaseren en  
beeldend associëren over een stad. De kinderen leren omgaan met  
verschillende schildertechnieken en werken met mixed media en gebruiken  
plastic paletmesjes, penselen, sponsjes, zand, glitters, afvalmaterialen etc... 
- product: Een samengesteld schilderij/collage van een droomstad van alle  
 Leerlingen  uit de klas met verschillende materialen waarin technieken op  
een speelse manier ontdekt en toegepast worden. 
 
Aanbieder:  Beeldend Kunstenaar Nadine, Docent van ArtMirror 
Discipline:  Beeldende Kunst, Beeldende Vorming 
Werkvorm:  Schilderen, ontdekken, ervaren, leren, fantaseren…  
Voor welke groep: Alle groepen van de basisschool  
Aantal leerlingen:  Klas  (max. ongeveer 30 leerlingen) met leerkracht  
Duur:    1,5 uur  
Locatie:   School : klaslokaal, gymzaal, overblijfruimte … 
Materialen:   ArtMirror   

(school : verf, lijm, scharen, penselen, verfbakjes) 
Kosten:  Richtprijs € 75,00  (in overleg) 
Voor meer informatie: meer info: www.artmirror.be      
 
 

http://www.artmirror.be/

