
 

Annemarie Lustig – tekentaaldeskundige, tekendocent en tekentherapeut 

                             
 

Tekenen en schilderen doet wonderen, dat gun ik jou ook! Mijn aanbod in 2023 is: 
 

JANUARI Kunstzinnige expressie   Acrylverf op hout 3 x les 

Donderdag  14-16.30u    12 - 19 -  26 januari 

Vrijdag   10-12.30u   13 - 20 -  27 januari 

FEBRUARI  Numeroscoop maken  Ecoline & Marker  3 x les  

Donderdag 14-16.30u   2 -   9 - 16  februari  

Vrijdag   10-12.30u   3 - 10 - 17 februari 

MAART  Zielentaal in beeld  Touch Drawing   3 x les   

Donderdag  14-16.30u   2 -   9 - 16 maart  

Vrijdag   10-12.30u   3 - 17 - 24 maart 

 

MAART- extra Holistisch tekenen  Wat is Tekentaal?   1 x les (*of op verzoek)  

Donderdag  19.30–21.30u   23 maart  

Locatie Brinkhuis in Laren; aanmelden via https://www.volksuniversiteithetgooi.nl 

Ontdek al tekenend en kleurend wat jouw tekening of schildering zegt over jezelf, over wat je 

onderbewustzijn je vertelt. Het holistische is dat jij als ‘heel’ mens wordt aangesproken: je denken,   

je voelen, het willen,  je lichaam en je geest.  Samen lezen we de beeld- en tekentaal die zichtbaar  

wordt vanuit jouw onbewuste. 

*Deze workshop kan ik ook op jouw (werk)locatie binnen ’t Gooi geven aan 6 tot 15 personen. 

  Bel voor meer informatie of en welke datum te reserveren is.  

MEI   Intuïtief tekenen Soft pastelkrijt   1 x les (maak een keuze) 

Donderdag  14-16.30u   4 - 11 mei  

Vrijdag   10-12.30u   5 - 12  mei 

JUNI en JULI  Hundertwasser /  Kandinsky    2 of 3 x les (maak een keuze) 

Donderdag  14-16u    8 -  15 - 22 juni Hundertwasser 

Vrijdag   10-12u    2 -  16 - 30 juni  Hundertwasser 

Donderdag  14-16u    6  - 13 - 20 juli  Kandinsky 

Vrijdag   10-12u    7 -  14 - 21 juli  Kandinsky 

Aanmelden:   

Via whatsapp 06-38922993 of  

Via mijn emailadres tekentaalstudio@ziggo.nl 

Kosten: € 45 per les (behalve de Maart-extra les, deze is € 37,50). 

Locatie: Meervalweg 15 in Eemnes. 

(behalve de Maart-extra les, deze is /kan ook op locatie). 

 

Welkom bij mijn workshops!   
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