
 

voorbeelden van Zentangle-based-Art 

    
voorbeelden van Handlettering 

Workshops Zentangle-based-Art of Handletteren 
Duur van 1 Workshopthema  = 2½ uur 

Combi workshop = 6 uur, inclusief lunch 

 

Zentangle-based-Art en Handletteren zijn beide ontspannende workshops, die door velen ook als 

meditatief ervaren worden. De beide technieken zijn goed met elkaar te combineren: 

Zo doet een mooi geschreven tekst het goed in een Zentangle-based-Art werkstuk. En Zentangle-

based-Art geeft veel mogelijkheden om letters bij het Handletteren te versieren. 

Globale opbouw van de workshop 

Aan het begin van de workshop worden de technieken besproken, voorgedaan en door de 

deelnemers geoefend.  

Na een korte pauze gaan de deelnemers met een eigen werkstuk aan de slag.  

Hierbij kunnen verschillende werkstukken worden gemaakt. De voorbeelden op de foto’s zijn 

allemaal gemaakt op papier van 20x20 cm. Dit formaat is voor de meeste deelnemers groot genoeg 

om tijdens de avond af te maken. Er zal voldoende keuze in papiersoorten en formaten aanwezig 

zijn, variërend van A6 en A5 rechthoekig papier tot diverse maten vierkant papier. Voor deelnemers 

die ervaring hebben of weten dat ze groot werken is er ook A4 formaat papier aanwezig.  

Ook kunnen cadeaulabels en boekenleggers of kaarten worden gemaakt. Afhankelijk van de 

hoeveelheid details die de deelnemer verwerkt, zullen hier 2 tot 5 exemplaren van kunnen worden 

gemaakt. De ondergrondkleur is wit/creme. 

Werkstukken kunnen indien gewenst nog worden ingekleurd. Het is per deelnemer verschillend of 

daar tijd voor is. Het aanbrengen van kleur is niet noodzakelijk. 

Thema’s 

Deze workshop is ook leuk om te verbinden aan een thema, bijvoorbeeld Kerst, Pasen of Valentijn 

(afhankelijk van de tijd van het jaar). Of er kan een thema-visualisatie worden gedaan, zodat de 

deelnemers dicht bij hun eigen inspiratiebron kunnen komen. Voor een goede voorbereiding is het 

noodzakelijk om aan te geven of u hier behoefte aan heeft. Over het thema kan Praktijk de Stille 

Kracht ook adviseren. 

Deelnemers mogen uiteraard ook zelf voorbeelden en inspirerende teksten meenemen. 
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Locatie 

Deze workshops worden bij u op de locatie gegeven. Een vergaderruimte met grote tafel en goede 

verlichting is voldoende. Het maximum aantal deelnemers per avond graag hierop afstemmen. 

 

Prijsopgave 

Een workshop van 2½ uur kost € 17,50 p.p. (excl. Reiskosten, excl. BTW) 

Aantal deelnemers per avond: minimaal 6 – maximaal 16 

Prijzen voor combi-workshops gaan in overleg 

Huurkosten voor een eventuele externe locatie zijn niet bij de prijs inbegrepen. 

Betaling via factuur aan de opdrachtgever. 

 

Reserveren 

Voor het reserveren van deze workshop(s) neemt u contact op met: 

Astrid Jongste 

Tel: 06-266303093 

E-mail: info@praktijkdestillekracht.nl 

 

Praktijk de Stille Kracht 

Creatieve workshops en coaching voor bedrijven en particulieren 

Luisterkindopleidingen en Luisterkindafstemmingen 

Poortersveld 830 

7327AV Apeldoorn 

 


