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ZIEN 
EN 
KIJKEN 
Doelgroep: 
Deze workshop kan aangepast 
worden naar het niveau en leeftijd 
van de deelnemers. Dat geldt ook 
voor het onderwerp wat wordt 
behandeld. Vanaf 8 tot 108 jaar. 

Workshop opbouw: 
Ideeën ontstaan door eerst te 
brainstormen, een proefje te 
maken en daarna de linosnede 
maken en vooral afdrukken. 
Pleisters zijn aanwezig… 

Tijd, Kosten, locatie 
IN OVERLEG: 
B.V. Feestje: 2.1/2uur 6 tot 8 
personen. € 225, inclusief 
materiaal en iets lekkers. 
Graaf Florisstraat 48 
3021 CH Rotterdam 

 

LINOLEUM SNIJDEN 
VAN IDEE TOT UITVOERING 

PAS OP JE VINGERS en altijd van je af snijden: dat zijn de dingen die als docent roept 
tijdens het snijden in linoleum. Deze workshop kan worden ingezet als feestje voor jong 
en oud, maar ook als teamuitje of teambuilding. 

Omdenken is heel belangrijk bij deze techniek, links is rechts en andersom, wat wit moet 
blijven snij je weg, iets waar je rekening mee moet houden tijdens het uitwerken van je 
idee. In deze workshop gebruiken we  1 à 2 lagen en speelt herhaling een belangrijke rol. 

Het onderwerp van de workshop kan worden aangepast aan de vraag. Ben je 10 een hou 
je van reptielen of moet het een abstract werk worden dat de verhoudingen in een groep 
weergeeft. 100.000 mogelijkheden die je van te voren overlegt. 

We brainstormen over het idee, maken een ontwerp, zetten dit over op linoleum en 
snijden het uit. En dan drukken! Wat vooral belangrijk is, is dat het een feestje is en de 
pleisters zoveel mogelijk in de verbandtrommel blijven zitten. 

Tijd, kosten en locatie in overleg. Mijn atelier of thuis, op school of op het werk. Voor 

vragen: mail of bel. Contact: Carinehooykaas@gmail.com   

06-49756350 Kunst&Onderwijs - De website van carinehooykaas! 
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