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Welkom in ‘Het Atelier’, onze inspirerende 
werkruimte bij Co-Zwolle aan de Esdoornstraat 
3. Op dit ‘plein’, een creatieve ontmoetingsplek 
tussen de ateliers van creatieve ondernemers, 
kunt je workshops volgen van uiteenlopende aard. 
Wij willen je hiervoor van harte uitnodigen. Kom 
kennis  maken met de vele mogelijkheden op 
creatief gebied. 

Vanaf februari 2023 bieden wij de cursus ‘Mooie 
dingen maken’ aan. Deze cursus bestaat uit negen 
workshops en wordt afgesloten met een expositie 
in Co. In de cursus ’Mooie dingen maken’ laten 
de kunstenaars zien hoe zij werken en ga je 
aan de slag met verschillende materialen. Ons 
uitgangspunt daarbij is: ‘Iedereen kan, met wat 
hulp, iets moois creëren. Gun jezelf dit geluk en 
ga met ons op avontuur in ‘het Atelier’! 

Opzet van deze cursus
We starten in workshop 1 met kennis maken met 
het creatieve proces. In workshop 2 t/m 7 ga 
je werken met verschillende materialen en leer 
je verschillende technieken. In workshop 8 is er 
reflectie en gaan we ons voorbereiden op een 
finale werkstuk. In workshop 9 werken we toe 
naar de finale: De expositie op 20 april

De cursus ‘Mooie dingen maken’ wordt gehouden 
op donderdagavond van 19.00 - 21.30 uur De 
kosten bedragen € 250,- inclusief materialen, 
koffie/thee. Voor nadere informatie kun je contact 
opnemen met: 
Simone Guezen 06 49147202

Aanmelden
Het aanmeldformulier invullen en opsturen naar: 
hetatelierplein@gmail.com 

of naar onderstaands adres:
Het Atelier,
t.a.v. Simone Guezen
Co-Zwolle
Esdoornstraat 3 
8021 WB Zwolle

Scan de QR-code en download het 
inschrijfformulier

9 februari  ‘Ontdek je creativiteit en verbaas jezelf!’ 
Over het creatieve proces, je gaat experimenteren 
met materialen en technieken, over beeldaspecten 
en kunstbeschouwing. Docent: Maarten Keijzer, 
beeldend kunstenaar. 

16 februari - ‘Schetsen en kletsen’. 
Over het belang van schetsen in het creatieve 
proces, waarnemen en weergeven van wat je ziet, 
schetstechniek en het omzetten van gedachten 
naar beeld. Kortom, je gaat ‘schetsen uit de losse 
pols’  Docent: Willem Blok, schilder en grafisch 
vormgever. 

23 februari - ‘Kleur bekennen’ 
Hoe zat het ook alweer? Over kleuren, pigmenten 
en hoe je ze gebruikt. Je gaat met verschillende 
materialen aan de slag, zoals pastelkrijt, aquarel, 
gouache, acryl en olieverf. Docent: Willem Blok, 
schilder en grafisch vormgever. 

9 maart - ‘Brandschilderen’
We leggen de basis voor een uniek glaskunstwerk. 
We starten met ontwerpen en schilderen de lijnen 
met emailleverf op een glasplaat. Dan wordt het 
glaswerk gebakken op 700 °C. Docent: Simone 
Guezen, beeldend kunstenares.

16 - ‘Maak je eigen icon’ 
Je krijgt een kijkje in de keuken van het porselein 
maken en doorloopt alle stappen van het proces. 
Je gaat je eigen vaasje gieten en tegeltjes 
beschilderen. Docent: Everdien Post, keramiste. 
 
23 maart - ‘Glasfusing: Spelen met kleur en licht’
We gaan verder met het glaswerk en we voegen 
kleuren toe. We maken een compositie van 
gekleurd glas, fritten en poeders om interessante 
effecten te krijgen. Hierna gaat het glaswerk 
opnieuw de glasoven in voor een spannend 
eindresultaat! Docent: Simone Guezen, beeldend 
kunstenares. 

30 maart - ‘Kannen en kruiken’ 
Het door jezelf gegoten vaasje is inmiddels 
gebakken op 1000 0C en kan beschilderd worden. 
Daarna kan het worden afgebakken. Het resultaat 
is altijd weer verrassend! Docent: Everdien Post, 
keramiste. 

6 april - ‘Terugblik en vooruit kijken’ 
We evalueren de cursus tot nu toe en we 
bespreken de werkstukken van de deelnemers. 
We bereiden ons voor op de finale van de 
workshopreeks. Docent: Maarten Keijzer, beeldend 
kunstenaar. 

13 april - ‘Open atelier’ 
In deze workshop werken we toe naar een eind 
presentatie. Er kan vrij gewerkt worden aan een 
finale werkstuk. Werkstukken kunnen afgemaakt 
worden of variaties kunnen bedacht en uitgevoerd 
worden van eerder gemaakte ideeën. Begeleidt 
door meerdere docenten.

20 april - ‘Expositie en open huis’ 
Afsluiting cursus.  Aan vrienden en familie 
presenteren we vol trots een overzicht expositie 
van de cursus en het geproduceerde werk. 

Cursus ‘Mooie dingen maken’


