
CREATIEVE BEWUSTWORDING, HELEND TEKENEN EN SCHILDEREN 

BIJ MARY BATS IN MOLENHOEK 

 

 

 

Voor inschrijving of meer informatie  info@marybats.nl 

 

Elke week bepalen we met elkaar wat er gedaan gaat worden. 

Je werkt aan een  mandala ontwerp, tekening of schilderij. 

Je bepaalt zelf hoe lang je eraan wilt werken en  thuis  of  bij Mary in het atelier. 

We maken werkstukken van 30 x  30 cm, 40x 40 cm, 50x 50 cm of 50x70 cm, met 

diverse materiaalsoorten en technieken: 

1 Emotioneel  werken vanuit kleur direct via het schilderen zonder contouren. 

2 Muzikaal werken vanuit een lijnenspel in melodie, ritme en compositie. 

3 Verhalend werken vanuit  een vormspel: interactie tussen binnen en 

buitenspanning, kosmische en aardse symboliek. 

4 Geometrisch op wit en zwart papier, vol humor en fantasiefiguren. 

 

 

 

Een wereld van oneindige scheppingskracht ontdekken middels teken- en 

schilderoefeningen om kleur te laten ademen, lijnen te laten swingen en een 

levensverhaal vol spanning en  mysterie te vertellen . 

mailto:info@marybats.nl


Ontdekken van  je eigen abstractie  en beeldtaal  hetgeen je anders naar je zelf 

en kunst in het algemeen leert kijken. 

Elke les zullen we een nieuwe ingang ervaren, typisch voor de vele 

expressievormen .  

Tussendoor vertelt Mary over symboliek en mythologische samenhang, en  leest 

vooruit diverse boeken en poëzie , nauw verwant  aan het onderwerp. 

 

We maken Bomen, Spiralen, Labyrinten en Mandala´s. 

 

 

Kijken en ervaren onze handen en voeten en geven er onderzoekend vorm aan 

met betrekking tot wat ze voor ons in ons leven betekenen.  

We stippelen onze weg uit met de Aboriginal stippenkunst en techniek en we 

schilderen en tekenen met de werkwijzen van grote kunstenaars als van Gogh, 

Kandinsky, Hundertwasser en anderen om te ervaren wat dat met je doet. 

 

Incidenteel zullen  langere dag workshops worden gegeven. 

Dit zal via de website www.marybats.nl bekend worden gemaakt. 

 

 

Condities : 

Voor de bijeenkomsten  in het atelier geldt een  minimum aantal deelnemers van 

4 en een maximum van 8 personen. 

Voor alle bijeenkomsten geldt dat je per keer kunt instappen en inschrijven voor of  

4 of 8 lessen á  €20,- per proefles, bij 4 lessen €75,- en bij 8 lessen is dit € 145,- incl. 

materiaal tijdens de les.  

Materiaalsetjes voor thuis kunnen op de les worden besteld. 

Dit kan contant of door overmaken op INGbanknr. 2528646 t.n.v. M.L.T. Bats-

Niessen e/o onder vermelding van uw naam en adres. 

http://www.marybats.nl/

