
Dinsdagochtend 22 februari, 1 maart, 8 maart en 15 maart 

Kunst voor de Gunst  

4 workshops op een rij 

Inloop Beumerskamp, 

Breedestraat 39 (ingang zijkant sporthal) 

10:00 tot 11:30 uur 
 

Workshops 4 op een rij 

 Inloop Beumerskamp en Lang Leve Kunst en Naoberschap van Amphion Cultuurbedrijf organiseren samen een 

nieuwe reeks van 4 workshops met een kunstenaar. We willen speciaal alle vrijwilligers van Caleidoz zo extra 

bedanken voor hun inzet tijdens de coronaperiode. En samen met Doesburgse ouderen iedereen een creatieve en 

vrolijke ochtend laten beleven. En wie weet, nieuwe talenten ontdekken. U komt toch ook?  En neemt u iemand 

mee? U hoeft geen ervaring te hebben; iedereen kan meedoen. Meld u snel aan! 

 

22 februari samenwerkkunstwerk “De muur” met Ankie 

Ankie van Nieuwenhuyzen brengt op geheel eigen wijze schilderkunst én mensen samen in één prachtig werk voor 

aan de muur op de inloop Beumerskamp. Daar moet je aan meegedaan hebben. Plezier gegarandeerd! 

1 maart Handen in de klei met Fieke 

Drukkunst in klei met natuurlijke materialen. Samen met Fieke Jolink gaat u boetseren en bijvoorbeeld een 

bijzondere hanger maken. Verschillende technieken uitproberen maar vooral lekker de handen in de klei.  

8 maart Percussie met John 

Wegens succes in herhaling. Overal zit muziek in! Laat u meevoeren op de beats van de emmer, drum met bestek 

en … nog veel meer! Ook voor mensen die denken niet muzikaal te zijn. Met slagwerker en muzikale duizendpoot 

John Sonderen. 

15 maart Houtbewerken met Helma 

Tijdens deze unieke workshop gaat u houtsnijden, kerven, branden etc. om een unieke natuurlijke wandelstok te 

maken. Om echt te gebruiken of als kunstwerk in huis. Met kunstenares Berna Bonekamp. 

 

Aanmelden 

Stuur een mail naar langlevekunst@amphion.nl o.v.v. Beumerskamp met de workshop waaraan u wilt 

deelnemen.  Of meld u aan bij Gertie Jordens op de inloop of per e- mail naar G.Jordens@caleidoz.nl. 

Deelname is kosteloos en u krijgt een kopje koffie of thee. 

Er is plek voor 12 deelnemers per workshop, Vol is vol. Bij veel animo organiseren we 2 workshops 

achter elkaar. Dan is workshop 1 van 9:00-10:30 uur en workshop 2 van 11:00 tot 12:30 uur. Geeft u 

alvast een voorkeur door bij het aanmelden?  

Kijk voor meer informatie op amphion.nl/samenleving/langlevekunst/ 
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