
Portretten, illustraties, eigen werk 
(Dark-Art en Realistic Fantasy) en 
ik verzorg lessen. 
Ik werk ook in opdracht (voor-
namelijk portretten maar ook 
illustraties of beeldmerken al vanaf 
ongeveer € 100,-; vraag er gerust 
naar!)

Mijn eigen werk is een constante 
zoektocht naar uitdrukking met 
materiaal, techniek, compositie,

kleur en gaat over wat de mens en de natuur beweegt. 
Vaak “groeit” er tijdens het werken wat. Voor mij ontstaat er 
dan een verhaal. Een verhaal dat meer in een scene verbeeld 
wordt, soms meer een droom. Geen verhaal in woorden.

Anderzijds maak ik portretten in 
olieverf en/of houtskool en krijt of 
illustraties met aquarel en pen, ook 
hier ben ik steeds meer op zoek 
naar uitbreiding. Het gaat steeds 
meer de kant op van een enscen-
ering van een stuk verhaal. Ik voel 
me dan ook meer een verhalen 
verteller dan een kunstenaar.
 
Ik geef al jaren les/workshops/
begeleiding bij tekenen en 
schilderen op woensdagmiddag. 
Ik doe dit vrijwillig tegen kostprijs. 
Pas geleden ben ik van Deventer 

Heleen’s Kunst en vliegwerk.



naar Bathmen verhuist, en heb nu 
een apart atelier boven gerealiseerd. 
Ik kan daar 6 deelnemers tegelijk 
huisvesten. Bij de lessen staat je 
eigen creativiteit centraal en gaan 
we samen opzoek welke techniek en 
welke thema’s bij jou passen. Ik ga 
er van uit dat een ieder op zijn mani-

er  uiting kan geven van zijn creativiteit, of je nu een beginner 
bent of al wat kunt. Ook is er plek voor mensen die zelfstandig 
willen en kunnen werken met anderen om zich heen.
Er zijn 3 deelnemers uit Deventer die nog regelmatig komen 
maar er is plek voor nieuwe deelnemers.
Voor de lessen is materiaal aanwezig je hoeft niets mee te 
nemen. Je mag natuurlijk wel met eigen materiaal werken.
Inloop is vanaf 13.30 u om 14.00 u tot 16.00 u is er les. Je kunt 
doorwerken tot 16.45 u dan wordt er “opgeruimd” zodat om 
17.00 u het einde van de middag is. De middagen zijn leerzaam 
en gezellig. Er is koffie, thee en wat lekkers.
De kosten zijn €5,- per keer en daarnaast vraag ik een vrijwil-
lige bijdrage als je het kunt missen (de meesten geven €7,50)
De middag is bedoeld voor (jong)(oudere)volwassenen.
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