
Programma
tussen humor en wanhoop
Docent: Siebe Fockens
cursus docent datum tijd

Zomerschilderdagen Els Vegter 27 t/m 29 mei (3 dagen) 10.00 - 16.30
  12 t/m 15 juli (4 dagen) 10.00 - 16.30

Fotografiecursus Norbert Waalboer 31 mei, 14, 21, 28 juni 19.00 - 22.00 
  en 5 juli (5 avonden)

Zelf-compassie  Jacques van Damme en  4 t/m 8 juli (5 dagen) 09.30 - 16.30
 Els Jansen op de Haar 
Mindfulness	 Els Jansen op de Haar 22 t/m 26 augustus 09.30 - 16.30

Beeldhouwen	in	steen Cissy van der Wel 11 t/m 15 juli (5 dagen) 10.00 - 17.00
  10 juli materialen inkopen

Zomerweek	Stand-up Siebe Fockens  11 t/m 16 juli (6 dagen) 10.00 - 17.00
Clowning	Improvisatie

Naaicursus Marlène Willemsen 11 t/m 15 juli (5 dagen) 09.30 - 16.30

Infomiddag
Op zondag 17 april om 14.00 uur kun je kennis maken met de docenten van de workshops. Zij 
geven een korte presentatie over hun eigen zomerweek. We beginnen met een lekker drankje en 
na de presentaties neemt de docent je mee naar de studio of het atelier waar de cursus gegeven 
zal worden. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en je kunt je deze dag alvast inschrijven.  

Adres
Concordiastraat 68
3551 EM Utrecht
www.concordiastraat68.nl (routebeschrijving)

Improvisatietheater
We gaan zes dagen intensief werken aan 
clowns-improvisatie in een kleine groep 
(max. van acht deelnemers). Stand-up 
Clowning is improvisatietheater door clowns: 
frontaal voor publiek, met veel humor maar 
zonder tekst. Een groep clowns op zoek 
naar absurditeit, kwetsbaarheid, humor, 
wanhoop, mislukking en succes. Het publiek 
levert ingrediënten voor de geïmproviseerde 
scènes. Werkvragen die aan de orde komen 
in de training:
• Hoe begin je een scène?
• Hoe breng je structuur aan in de scène? 
• Hoe zorg je dat het eenvoudig blijft? 
• Hoe blijf je in verbinding met medespelers? 
• Wat maakt dat een scène geslaagd is? 
• Waar zit het plezier van de scène?

Voor	wie?
Deze zomerweek is voor spelers met enige 
clownservaring. Je hebt minimaal al eerder 
een basistraining clownerie gevolgd. 

Docent
Siebe Fockens is docent clownerie sinds 
1990. Hij is de grondlegger van het concept 

Stand-up Clowning, waaruit de de clown-
improgroep Cosa Nosa is voortgekomen. 
Naast het verzorgen van theatrale clown-
erie-trainingen, gebruikt hij clownerie ook 
voor persoonlijke ontwikkeling in de School 
voor Clown & Leven in Utrecht. Hij werkt al 
bijna twintig jaar als CliniClown. Daarnaast 
gebruikt hij clownerie bij communicatie-
trainingen in het bedrijfsleven.

Programma
Maandag t/m zaterdag 11 t/m 16 juli 
10.00 - 17.00 uur
Van maandag t/m vrijdag lunchen we samen 
met alle cursisten en docenten.

Inschrijven
De cursus kost € 450,- (incl. btw.), vooraf 
te betalen via factuur. De lunch is van 
ma. t/m vrij. en is € 37,50 voor 5x (contant 
meebrengen). Voor de zaterdag zelf lunch 
meebrengen. Aanmelden via een formulier 
op de webpagina ‘zomerweek clownerie’ 
www.siebefockens.nl.
info@siebefockens.nl of 06 13 85 86 91.

Stand-up Clowning Improvisatie
tussen humor en wanhoop
Docent: Siebe Fockens

Hakken	in	steen
Deze cursus beeldhouwen begint met het 
uitzoeken van een steen. Op zondag 10 juli 
gaat de firma De Hazelaar speciaal voor 
deze cursus open, zodat ieder een geschikte 
steen kan aanschaffen. Voor vervoer naar 
Soest wordt gezorgd. Je kunt ook zelf een 
steen meenemen, maar overleg hierover 
even met Cissy omdat niet alle stenen 
geschikt zijn om in te werken. De prijzen voor 
een steen liggen tussen de € 30,- en € 75,- 

Voor	wie?
Zowel beginners als gevorderden kunnen 
aan de cursus deelnemen. De techniek van 
het steenbewerken en de vormgeving krijgen 
beiden aandacht.

Docent
Cissy van der Wel heeft ruime ervaring in het 
lesgeven. Zij heeft meer dan vijftien jaar bij 
het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) 
gewerkt en geeft les bij Bleu en Vert in de 
Auvergne, Frankrijk. Cissy wil cursisten 
datgene aanreiken waarmee zij hun eigen 
beeld vorm kunnen geven.

Programma 
Maandag t/m vrijdag 11 juli t/m 15 juli
10.00 - 13.00 uur - les
13.00 - 14.00 uur - gezamenlijke lunch 
met alle cursisten en docenten 
14.00 - 17.00 uur - les

Start zondag 10 juli vanaf 12.00 uur.
•  introductie van de cursus/bezoek aan 
 De Hazelaar Artists Supplies in Soest
•  bespreking van wat je wilt maken
•  uitzoeken van een geschikte steen en 
 inrichten van de werkplek.

Inschrijven
De cursusprijs is € 295,- inclusief gebruik 
gereedschap, koffie en thee.
De prijs is exclusief kosten van de steen en 
€ 37,50 voor 5x lunch en borrel op vrijdag 
(contant meebrengen). 
Zie voor inschrijven en algemene voorwaar-
den: www.cissyvanderwel.nl 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met cissyvanderwel@gmail.com 
of via 06 11 06 55 72.

Beeldhouwen in steen
hakken van steen naar vorm
Docent: Cissy van der Wel

Beeldhouwen in steen • Stand-up Clowning Improvisatie 

Zelf-compassie training • Mindfulness zomerweek • Schilderen in de flow

 Naaicursus voor beginners • Fotografie in professionele studio
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Kleding op maat
Je begint deze naaicursus met het maken 
van een etuitje voor je naaiaccessoires 
(fournituren) waarin de basistechnieken van 
het naaien aan bod komen. Daarnaast leert 
Marlène je hoe de naaimachine technisch 
werkt. We gaan de maten opmeten van je 
eigen figuur en bespreken het kledingstuk 
dat je vervolgens zou willen gaan maken.
Het patroon van het uitgekozen kledingstuk 
wordt uitgeraderd en vervolgens aangepast 
op jouw maat. Marlène laat je kennis maken 
met verschillende stoffen en materialen. 
Daarna gaan we de patronen op de stof  
leggen, spelden en knippen en leer je een 
eigen werkwijze te ontwikkelen. We sluiten 
af met het kledingstuk zorgvuldig in elkaar 
zetten met behulp van de naaimachine. 

Voor	wie?
De cursus is geschikt voor beginners. Je leert 
het beste op je eigen machine naaien. Heb je 
deze niet, dan kun je er een huren.

Docent
Marlène Willemsen werkt meer dan twintig 
jaar als allround styliste en is veelzijdig 

werkzaam in diverse branches. Als  
styliste ontwerpt zij kleding, kostuums  
en lifestyle producten voor bedrijven en  
particulieren. Verder doet zij styling en  
visagie voor fotografie, styling en kleur 
-advies van interieurs en decoratie- en 
restauratie-schilderwerkzaamheden.

Programma
Maandag t/m vrijdag 11 juli t/m 15 juli
09.30 - 13.00 uur - les
13.00 - 14.00 uur - gezamenlijke lunch 
met alle cursisten en docenten 
14.00 - 16.30 uur - les

Inschrijven
Aanmelden via info@marlenewillemsen.nl  
of via het inschrijfformulier op de website
www.naaicursusutrecht.wordpress.com.
Prijs voor de cursus is € 250,- inclusief koffie 
en thee. Een starterspakket met fournituren 
kun je aanschaffen voor € 24,- De lunch 
wordt verzorgd en is € 37,50 voor 5x lunch 
en borrel op vrijdag (contant meebrengen). 
Meer info via 06 26 56 49 26.

Naaicursus voor beginners
je eigen kleding leren maken
Docent: Marlène Willemsen

Werken	in	de	studio
Altijd al in een echte fotostudio willen foto-
graferen? Dat kan tijdens de zomercursus 
fotografie in de studio van Norbert Waalboer.
In vijf avonden komen de belangrijkste 
facetten van studiofotografie aan bod. Er 
wordt ingegaan op onderwerpen zoals ver-
schillende soorten studiolicht, flitstechnie-
ken met eigen handflitser, gebruik van reflec-
tieschermen. Verder zal er ingaan worden 
op het algemene gebruik van de spiegelre-
flexcamera en hoe je de beelden digitaal kan 
verwerken in Photoshop of Lightroom.

Via de portretfotografie gaan we aan de slag 
met bovenstaande onderwerpen, maar ook 
zal er een avond worden besteed aan fraaie 
productfotografie. Een kunst apart.

Voor	wie?
Dit is een uitstekende cursus voor beginners 
die meer mogelijkheden willen halen uit hun 
spiegelreflexcamera, maar ook gevorderden 
kunnen hun kennis over fotografie door de 
cursus verfijnen. Een spiegelreflexcamera is 
dus nodig voor deelname.

Docent
Vanaf 1993 werkt Norbert als professioneel 
fotograaf. Na zijn opleiding aan de Hoge-
school voor de Kunsten Utrecht is hij als 
freelancer aan de slag gegaan. Sinds 2005 
heeft hij een fotostudio op de Concordia-
straat. Hij werkt o.a. voor Politie Nederland, 
Deli XL, Info Support, Burgernet, Natuur&-
Milieu, Nederlandse Vereniging voor Banken 
en verschillende reclamebureaus. Daarnaast 
geeft hij ook les op het Art&Design College 
in Utrecht.

Programma
De cursus wordt gehouden op dinsdagavond 
van 19.00 - 22.00 uur.
Start dinsdagavond 31 mei, dinsdag 14, 21 
en 28 juni en de afsluiting is op dinsdag-
avond 5 juli 2016. 

Inschrijven
Stuur een mail aan:
studio236@norbertwaalboerfotografie.nl 
www.debestefotograaf.nl
Kosten van deze avondcursus zijn € 250,- 
inclusief koffie en thee.

Fotografie in professionele studio
met de spiegelreflexcamera aan de slag
Docent: Norbert Waalboer

Schilderen in de flow
experimenteren met verf en materie
docent: els vegter

Verf	&	vondsten
Materialen ontdekken, texturen laten ont-
staan, in de flow komen, de verf worden. 
Gun jezelf deze lente en zomer een creatieve 
boost. De dagen ervoor kun je thuis opstar-
ten met ideeën en materiaal verzamelen; van 
de straat, roest uit de schuur, iets uit de oude 
doos van Koningsdag, elfenbankjes uit het 
bos of strandvondsten. Els helpt je verder 
op weg met compositie, verf en pasta. Er 
is vrijheid om te schilderen met of zonder 
materiaal. Het gaat om plezier, experiment, 
toeval en verwondering.

Voor	wie?
Beginners en gevorderden zijn welkom. 
Beginners starten vanuit de meegebrachte 
materie en maken zo hun eerste composi-
tie. Gevorderden kunnen kiezen voor een 
(aangereikt) thema of werken aan hun eigen 
projecten. Voor deze cursus hoef je niet 
speciaal creatief te zijn.

Docent
Sinds vijftien jaar werkt Els als beeldend 
kunstenaar waarvan tien in Concordia. 
Ze geeft lessen materieschilderen in haar 
eigen atelier en geeft gastlessen in Atelier 
d’ Oude Werf in Nieuwegein en bij de AKM 
in Mijdrecht. Verder begeleidt ze samen 
met een rouwtherapeut workshops kunst & 
rouw. Haar schilderatelier staat open voor 
schilders die experimenteren met verf en 
vondsten, werken aan eigen projecten en 
elkaar inspireren. Els stimuleert cursisten 
graag in hun creatieve zoektocht. Plezier 
staat voorop.

Programma
Lente3daagse - Vrijdag t/m zondag 
27 t/m 29 mei
Zomer4Daagse - Dinsdag t/m vrijdag 
12 juli t/m 15 juli
10.00 - 13.00 uur - les
13.00 - 14.00 uur - gezamenlijke lunch 
met alle cursisten en docenten
14.00 - 16.00 uur - les
16.00 - 16.30 uur - werkbespreking

Inschrijven	
Je opgeven voor een van deze twee 
workshops kan door een mail te sturen. 
Bij opgave voor beide workshops ontvang 
je 10% korting en is de cursusprijs € 405,-
Prijs van de Lente3Daagse is € 195,- en 
€ 255,- voor de Zomer4Daagse incl. panelen, 
koffie en thee (via factuur) excl. € 20,- (mei) 
of € 30,- (juli) voor lunch en borrel op vrijdag 
(contant meebrengen). 
Verf, kwasten en eventueel schildersdoeken 
graag zelf meenemen. 
info@elsvegter.nl
www.elsvegter.nl
Meer info via 0614 58 14 50.

Wat	gaan	we	doen?
• De originele Mindful Zelf-compassie training.
• Theorie, meditatie, visualisatie en reflectie;  

allemaal gericht op vriendelijkheid naar  
jezelf tijdens emotioneel lastige momenten. 

• Ontspannen bewegen en relaxatie

Voor	wie?
Wil je leren: Jezelf vriendelijk te behandelen? 
Beter leren omgaan met voor jou moeilijke 
emoties? Minder last ervaren van perfectio-
nisme? Kortom: Gun je jezelf meer genieten? 
…dan is de 5 daagse Zelf-compassietraining 
iets voor jou…

Docenten
Els Jansen op de Haar en Jacques van 
Damme. Jacques is Mindfulness, Zelf-com-
passie en HeartMath trainer en werkt voor 
Mindful Utrecht en de Nationale Politie. Hij 
support mensen in hun ontwikkelingsproces 
vanuit een krachtige en kwetsbare houding. 

Programma
Maandag t/m vrijdag 4 t/m 8 juli 
Werktijden van 09.30 - 16.30 uur

Inschrijven
Prijs € 575,- (incl. btw, werkboek en alle 
audiomateriaal). Ben je ZZP-er of krijg 
je deze training vergoed door werkgever 
(stressreductie) dan betaal je € 750,-
Geef je op voor 1 juni en ontvang na betaling
het boek van Kristin Neff: Zelf-compassie.

www.mindfulutrecht.nl 
www.centerformsc.org
Meer info via 06 12 14 39 89.

Wat	gaan	we	doen?
• De originele Mindfulness training
• Theorie, meditatie en reflectie.
• Ontspannen bewegen en relaxatie.

Voor	wie?
Wil je meer rust, ontspanning en vrijheid in 
je leven ervaren? Is het tijd voor een opfris- 
moment omdat je weet hoe goed het je doet? 
Geef je dan nu op voor de uitgebreide 
Mindfulness-zomerweek!

Docent
Els Jansen op de Haar is Mindfulness-en
Zelf-compassie trainer en coach bij Mindful 
Utrecht. Kenmerkend is haar warmte,
spontaniteit en mildheid in het contact. Zij 
begeleidt mensen met humor en diepgang 
en maakt steeds de verbinding tussen 
training en dagelijks leven. 

Programma
Maandag t/m vrijdag 22 t/m 26 augustus
Werktiijden van 09.30 - 16.30 uur

Inschrijven
Prijs € 450,- (incl. btw, werkboek David Dewulf 
en alle audiomateriaal). Ben je ZZP-er of krijg 
je deze training vergoed door werkgever 
(stressreductie) dan betaal je € 575,-

Geef je op voor 1 juni en ontvang na betaling 
het boek cadeau van Jon Kabat Zinn: 
Gezond leven met Mindfulness.

www.mindfulutrecht.nl
Meer info via 06 12 14 39 89.

Mindfulness zomerweek 
ontspannen de zomer uit

Docenten 
els Jansen op de Haar 

Zelf-compassie zomerweek 
vriendelijk de zomer in

Docenten 
els Jansen op de Haar 
en Jacques van damme


