
Beste ( oud) cursisten en andere belangstellenden van Atelier99

Zaterdag 3 december organiseer ik de laatste teken en schilderdag dit jaar.. 

Johan houdt om 11:00 onder het genot van een kop koffie/ thee met wat lekkers daarbij, een 
inleiding die je creativiteit zal doen prikkelen. 

Het onderwerp is dit keer alles wat met de winter te maken heeft..  De sneeuw en de regen 
verstrekken schoonheid en zorgen voor duidelijkheid voordat de volgende cyclus volgt, zodat wij 
beslissingen kunnen nemen over de richting die wij het volgende jaar in willen slaan. Onze goede 
voornemens voor het nieuwe jaar ontstaan, die kunnen op deze teken en schilderdag beeldend 
worden vormgegeven..  

Johan licht dit duidelijker toe in de inleiding zodat je concreet creatief aan de gang kunt gaan met 
jouw goede voornemens voor het nieuwe jaar maar ook het afsluiten/ verwerken van het oude jaar 
kan in een beeldend proces worden vormgegeven .. Dat kan een figuratieve uitwerking worden, 
maar kan ook richting abstractie gaan.. Johan licht dit allemaal toe in beeld en woord.. 

Tevens leg ik naast de symboliek van de winter ook uit hoe je sneeuw het beste kunt schilderen in 
een landschap, een besneeuwd stilleven of besneeuwde struiken, bomen en enz.  
Dus je kunt ook concreet met bv. een winterlandschap bezig, waar je allicht weer kerstkaartjes van 
kan laten drukken ..  

Onze vaste teken en schilderdag kokkin laat weer haar vegetarische kookkunsten zien en proeven 
met een heerlijke lunch en ’s ochtends iets bij de koffie.. Het thema van het eten is nog een 
verrassing, maar iets typisch winters zal sowieso te proeven zijn..

De indeling van de zaterdag is als volgt:

11:00 koffie en iets erbij, inleiding Johan, daarna schilderen
13:30 lunch
14:00 - 16:30 schilderen en aan het eind opruimen
16:30 - 17:30 evaluatie met een wijntje en borrelhapjes
 

De kosten voor deze dag inclusief materiaal, koffie/thee, lunch, wijn en borrelhapjes na afloop 
bedragen 55 euro.

Mochten er nog vragen zijn, je kunt me bellen op nr 06-19314331

Hartelijke groet en graag tot ziens op zaterdag 3 december 2022 aan de Witterstraat 62B te Assen ,

Johan Lanting


