
 

SKAC Workshops najaar 2022  
 
28 September: Prentenboek maken 
Tijdens deze workshop verzinnen we een superleuk verhaal vol verassingen en maken 
daarna samen een prentenboek. Iedereen denkt en fantaseert mee. Daarna tekenen alle 
kinderen een stukje van het prentenboek met kleurrijke materialen als ecoline, wasco, inkt 
en potloden. Jullie unieke prentenboek wordt mogelijk tentoongesteld in de bibliotheek! 
Na afloop neem jij je eigen tekening mee naar huis en iedereen krijgt het gehele 
prentenboek digitaal thuis gestuurd. Zo kun je het verhaal nog lekker vaak (voor)lezen! 
Als er tijd over is kun je je eigen boekje in het klein maken. 

 

Voor: kinderen 
Start: 28 september van 14.00-16.00 uur. 
Kosten € 4,00. 
 

20 Oktober: Versier je ontbijt: servies schilderen 
Tijdens de workshop gebruiken we verschillende technieken en materialen. We gaan 
servies stippen, schilderen of een door handletteren een leuke tekst of quote op het servies 
zetten. Dit onder begeleiding van een professionele kunstenaar. Tijdens de workshop 
bewerken we een bord naar keuze, of een zelf meegebracht favoriet serviesstuk. Na het 
schilderen is het thuis af te bakken in de oven (we geven een heldere instructie mee).  

    

Voor: volwassen en kinderen vanaf 10 jaar 
Start: 20 oktober 2022 van 19.00 tot 21.00 
Kosten: € 10,00 

  



 
 
 

16 November: Poster maken : tekenen met ecoline 
Tekenen met ecoline is even heel iets anders. Het lijkt het op verf maar heeft felle kleuren 
en je kunt er goed mee experimenteren. In combinatie met chloor, citroen, zout, aarde 
maak je mooie gekke effecten. Tijdens deze workshop ontwerp je een poster met mooie 
achtergronden, sierranden, vormen en  tekeningen. We maken een aantal posters met 
ecoline om uit te proberen wat er allemaal kan. Daarna kun je je poster afmaken met je 
eigen ontwerp: schilderen, tekenen of met uitgeknipte woorden een statement maken. 

 
Voor: kinderen 
Start: 16 november 2022 van 14.00 - 16.00 uur. 
Kosten: € 4,00. 
 

 

14 December: Help een monster!  
Doe mee met deze monsterlijke workshop! Monsters eten alles op: stoelen, auto’s, 
knuffels, ijsjes en nog veel meer. Wat nu? Met zijn allen verzinnen we een oplossing. Met 
mooie materialen teken en verf je de monsters in een leuk boekje. Ook knippen, plakken 
en stempelen we alle dingen erbij die de monsters opeten. Zo maak jij een monsterlijk 
goed verhaal. Na afloop neem je het boekje mee naar huis zodat je iedereen jouw 
zelfbedachte verhaal kan vertellen. 

 
Voor: kinderen 
Start: 14 december 2022. 
Kosten € 4,00. 
 

Inschrijven: 

via www.skac.nl  
of via cursussen@skac.nl 

http://www.skac.nl/

