Schilder je mee? Een schildercursus voor ouderen via de tv
Altijd al willen leren schilderen? Pak je kans Schilder mee en ontdek hoe
leuk het is om te doen. Ervaring is niet nodig. Via de tv-cursus krijg je
van een kunstenaar uitleg over kleuren mengen, een ondergrond maken
en het schilderen van een typisch Rotterdams gebouw, brug of onderwerp
naar keus. Pluspunt en SKVR ontwikkelden de driedelige tv-cursus. Na
afloop ontvangen we graag een foto van je schilderwerk om er een
tentoonstelling van te maken.
Wanneer
De tv-cursus Schilder je mee? is te volgen via OPEN ROTTERDAM op woensdag 7, 14 en
21 juli van 14.00 tot 15.00 uur. Deze drie lessen worden herhaald op zondag 11, 18 en 25 juli,
ook weer van 14.00 tot 15.00 uur.
Ook kan je de cursus volgen via het Youtube kanaal van Open Rotterdam.
Schilderskit
Geen schildersspullen in huis? Dan kun je een schilderskit aanvragen. De eerste 100
schilderskits zijn gratis te verkrijgen via skvr.nl/schilderjemee of informeer bij Pluspunt via
info@pluspuntrotterdam.nl of 010 – 467 17 11.
Ontdekken
Je talenten ontdekken en uitgedaagd worden, dat is belangrijk zo is onze ervaring bij
Pluspunt. Of het nu om schilderen, textiel bewerking of iets anders gaat, iedere keer is het
weer mooi te zien wat iedereen maakt. Aan het begin horen we vaak: ik kan dat helemaal niet.
Maar als mensen eenmaal aan de slag zijn zie je dat iedereen iets creëert.
Dat geldt ook voor Schilder je mee. Via deze tv-cursus kun je op een
prettige manier invulling aan je dag geven. En je kunt je werk laten zien
aan je familie, buur of vrienden. Die eerst misschien vol ongeloof reageren
op wat je gemaakt hebt, maar door je trots en glunderen enthousiast
worden om samen mee te gaan schilderen!
Je passie kunnen volgen daar gaat het om. Als oudere doe je er toe! Door
leuke uitdagende kunstactiviteiten word je geprikkeld, blijf je als ouderen
actief en betrokken. Het geeft je voldoening
Dit initiatief van Schilder je mee? is door Pluspunt en SKVR opgezet op
verzoek van de gemeenteraad. Zij wil ouderen mogelijkheden bieden om
in deze tijd op een gemakkelijke manier aan kunst te doen. Omdat de
gewone groepsactiviteiten nog niet voluit kunnen is dit een alternatief om
in de zomer aan leuke zinvolle activiteiten mee te doen.
Dus pak je kans en Schilder mee!
Voor informatie: Pluspunt |010-4671711 | info@pluspuntrotterdam.nl

