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AANBOD



Zingen ook voor mij? 
Betrap jij jezelf er ook stiekem op dat je altijd aan 
het zingen bent? Kom dan eens proeven tijdens 
deze vier avonden waar we samen in een grote 
groep laagdrempelige, tweestemmige liedjes 
instuderen. 

Kosten € 50,- 
Data wo 18, 25 sep en 2, 9 okt
Tijd 19.30 - 21.00 uur 
Locatie Schouwburg Studio 
Docent  Annet Franck 

Handlettering 
In deze workshop krijg je de basisbeginselen van 
het handletteren geleerd. Rachel leert je stap voor 
stap hoe te handletteren, zodat je ook thuis aan de 
slag kunt. 

Kosten € 53,- 
Data wo 25 sep
Tijd 18.30 - 21.30 uur
Locatie Ligne Atelier
Docent Rachel Perebooms 

Zen door tekenen 
Door simpele gestructureerde patronen te 
herhalen en te combineren maak je de mooiste 
kunstwerkjes. Het is een meditatieve manier van 
tekenen, waarbij je een moment van ontspanning 
ervaart.

Kosten € 37,50 
Data do 26 sep
Tijd 19.00 - 21.30 uur 
Locatie Ligne Atelier 
Docent Monique Nederveen 

Tekenen en schilderen 
beginners en gevorderden 
Deze langlopende cursus is geschikt voor diegene 
die zich wil verdiepen en bekwamen in het tekenen 
en schilderen. In deze cursus wordt aandacht 
besteed aan een uitgebreide selectie onderwer-
pen, technieken en materialen. Instroom mogelijk, 
prijs naar ratio. 

Kosten € 365,- (26 lessen)  
Data vr 27 sep 2019 t/m 15 mei 2020
Tijd 13.30 - 16.00 uur 
Locatie Ligne Atelier 
Docent Annehilde Bruining 

Aanmelden en 
meer informatie via: 
educatie@dedomijnen.nl 



Fotografie als beeldtaal 
Tijdens 6 bijeenkomsten leer je over de kracht van 
beeld. Je wordt uitgedaagd beter te kijken en na te 
denken over je eigen fotografie. Maak met je eigen 
thema een goed beeldverhaal. 

Kosten € 200,- 
Data di 1, 15, 29 okt en
  12, 26 nov en 10 dec
Tijd 10.00 - 12.30 uur 
Locatie Ligne Atelier 
Docent Annemiek Mommers 

Portret boetseren 
Lekker met je handen in de klei. Iets leren over 
boetseren, over anatomie en over het ontdekken 
van de essentie van een persoon. Je gaat in vijf 
lessen een portret boetseren van iemand die je 
dierbaar is. 

Kosten € 250,- 
Data di 1, 8, 22, 29 okt en 5 nov 
Tijd 19.00 - 21.30 uur 
Locatie Ligne Atelier 
Docent José Fijnaut 

Werken met keramiek 
Een tweedelige workshop ‘Keramieke tuinprikker’ 
maken. Een gezellige, creatieve workshop waarbij 
je heerlijk kunt ontspannen tijdens het werken met 
klei. Je maakt een eigen kunststuk voor in de tuin 
of op het balkon. 

Kosten € 72,50 
Data ma 21 okt en 4 nov 
Tijd 14.00 - 16.30 uur 
Locatie Ligne Atelier 
Docent Karin Grobbee en Marisa Dewaide 

Art Journaling 
& Mixed media 
Een art journal is een creatief dagboek waarin je 
aan de hand van een persoonlijk thema helemaal 
los kunt gaan met verschillende technieken en 
materialen. We leren materialen zoals papier, al 
dan niet zelf bedrukt, foto’s en andere media te 
mixen. 

Kosten € 90,- 
Data wo 23, 30 okt en 6 nov
Tijd 19.00 - 21.30 uur 
Locatie Ligne Atelier 
Docent Liliane Konings



Prentenboeken 
illustreren 
In de cursus prentenboeken illustreren maak je 
in 8 lessen stapsgewijs kennis met verschillende 
technieken zoals: acryl, gouache, aquarel, krijt en 
collage. 

Kosten € 175,- 
Data do 24, 31 okt en 7, 14, 21, 28 nov 
  en 12, 19 dec 
Tijd 19.00 - 21.00 uur 
Locatie Ligne Atelier 
Docent Lisette Wansink 

Christmas Popsongs zingen 

Houd jij ook zo van samen kerstliedjes zingen? Dan 
is deze zangcursus van zeven avonden en daarna 
een afsluitend optreden iets voor jou. 

Kosten € 90,- 
Data wo 30 okt, 6, 13, 20, 27 nov 
   en 4, 11, 18 dec
Tijd 19.30 - 21.00 uur 
Locatie Schouwburg Studio 
Docent Annet Franck 

Schrijf met Esther
Creatief schrijven
Dit is vooral óók een cursus voor ieder die wel 
eens denkt: creatief schrijven lijkt me leuk, maar 
kan ik dat wel? Met hulp van Esther kun je dat zeker. 

Kosten € 180,-
Data do 31 okt, 14, 28 nov, 12 dec 2019  
  en 9, 23 jan 2020 
Tijd 10.30 - 12.00 uur  
Locatie Ligne Atelier 
Docent Esther van der Werf 

De wondere wereld 
van het acrylgieten 
Je leert hoe je kunt gieten met acrylverf en 
additieven. Door het mengen ontstaat een 
mengsel dat bijzondere effecten creëert. Er zijn 
verschillende gietmogelijkheden, de flip cup 
techniek, gieten- of de swipe techniek.

Kosten € 67,50 
Data za 9 nov
Tijd 12.30 - 16.00 uur 
Locatie Ligne Atelier 
Docent Danielle Posthumus 



Pyrografie 
Inspiratie Drijfhout 
Een stuk drijfhout wordt omgetoverd tot een mooi, 
inspirerend en decoratief interieurstuk. Er kunnen 
inspiratiewoorden en/of tekens gebrand worden. 
Daarna wordt de stok hier en daar omwikkeld met 
gekleurd garen en touw als kleuraccent. 

Kosten € 27,50 
Data ma 2 dec
Tijd 19.00 - 21.00 uur 
Locatie Ligne Atelier 
Docent Daniella Baars 

Moderne Popsongs zingen

Houd je van zingen en dan vooral de moderne 
popliedjes? Schrijf je dan in voor deze laagdrem-
pelige zangcursus waar plezier voorop staat.

Kosten € 70,-
Data wo 15, 22, 29 jan en  
  5, 12, 19 feb 2020 
Tijd 19.30 - 21.00 uur 
Locatie Schouwburg Studio 
Docent Annet Franck 

Een vrolijke familie 
van papier-maché 
In deze korte cursus leer je het ontwerpen en 
opbouwen van nieuwe familie leden met behulp 
van papier, lijm en karton.

Kosten € 77,50
Data do 6, 13, 20 feb 2020 
Tijd 19.00 - 21.00 uur 
Locatie Ligne Atelier 
Docent Lisette Wansink Studio 
Docent Annet Franck

Zing als QUEEN

Zing deze 6 avonden mee met je favoriete liedjes. 
We werken in een grote groep aan laagdrempelige 
tweestemmige zang. 

Kosten € 70,-
Data wo 11, 18, 25 mrt en 1, 8, 15 apr 2020 
Tijd 19.30 - 21.00 uur 
Locatie Schouwburg Studio 
Docent Annet Franck



Pyrografie 
Handlettering 
Maak je eigen compositie van verschillende 
lettertypes en brand je tekst in hout. De nadruk 
ligt op het branden van strakke lijnen.

Kosten € 27,50
Data ma 16 mrt 2020 
Tijd 19.00 - 21.00 uur 
Locatie Ligne Atelier 
Docent Daniella Baars

Pyrografie 
Herinneringendoosje
Ibiza-interieurhanger 
Op 11 mei gaan we een houten doosje versieren 
met brandwerk. Op 15 juni maken we een Ibiza 
interieurhanger van stukjes hout.

Kosten € 27,50 
Data ma 11 mei 2020 (herinneringsdoosje) 
 ma 15 juni 2020 (Ibiza-interieurhanger) 
Tijd 19.00 - 21.00 uur 
Locatie Ligne Atelier 
Docent Daniella Baars

Oldies zingen

We gaan met een grote groep, laagdrempelige 
tweestemmige oldies instuderen onder leiding 
van zangdocente Annet Franck! Zangervaring is 
niet nodig, plezier staat voorop!

Kosten € 70,-
Tijd 19.30 - 21.00 uur
Data  wo 13, 20, 27 mei en 3, 10, 17 jun 2020
Locatie  Schouwburg De Domijnen
Docent Annet Franck

Educatie
De Domijnen brengt ‘Een leven lang leren’ in 
de praktijk door iedereen van jongs af aan 
mogelijkheden te bieden om actief bezig te zijn 
met kunst en cultuur. Het aanbod van educatie 
is divers en breed, voor jong en oud, voor als je 
al veel hebt geleerd of juist heel weinig én voor 
verschillende doelgroepen: voor particuleren en 
voor het onderwijs.

Contactinformatie

Educatie De Domijnen
Postbus 65
6130 AB Sittard
educatie@dedomijnen.nl 

Houd onze website in de gaten 
voor eventuele wijzigingen.

www.dedomijnen.nl/educatie

Bezoekadres:
Ligne 2
6131 MT  Sittard
088 599 5570

2 APARTE
CURSUSSEN




