
 
 

 

 werkplaatsatelier 

 
H.J. Kniggekade 48 Stadskanaal  

in een gi-ga-lange-gangen-boerderij  

www.heleenwilkens.nl   

 

Heleen is opgeleid tot kunstvakdocent. Werkt 

zelf als beeldend kunstenaar en il lustrator en 

geeft daarnaast les als zelfstandig e in opdracht 

of vanuit eigen werkplaatsatelier.  

Ik werk veel vanuit het experiment en met een 

divers techniekenpalet.  Zie hier de diverse 

workshops in het aanbod. Daarnaast is er een 

terugkomende Teken- en schildergroep waar 

alle terreinen aan bod komen. Op woensdagen.  

Bel of mail gerust voor info  

06 30919682 |  info@heleenwilkens.nl  
 

FEBRUARI  

Tijdschriftportretten  

mixed media op 25 x 25 cm  

woensdag 1 februari 19:30 -21:30 uur  

€ 40,-  vind een portret in een tijdschrift en werk uit  

Leporello (=zig-zag-boekje)maken en tekenen  1 & 2  

Dinsdag 7 februari   19:30 -22:00 uur  

Dinsdag 21 februari 19:30-22:00 uur  

€60,- voor de twee avonden  

2 avonden werken met beeld, evt. tekst in een zig-

zag-boekje die je eerst zelf maakt  

 
Stifttekeningen op groot formaat   

Woensdag 15 februari  19:30 -21:30 uur  

€35,-  op ongeveer 50x70 cm papier  

ful l  color tekeningen in good old stiftwerk, maar net 

even anders dan hoe je het vroeger deed  

MAART 

Portret (evt. model) tekenen  

tekenen naar l ive model  

Maandag 27 maart 19:30 -21:30 uur   

€ 40,-   inclusief hapjes uit de keuken van de 

Porrepoele.  Evt. kun je je eigen model meenemen

 
APRIL  

Lenteschilderen collage/acryl  

vrijdag 7 april  

middag! 14:00 -17:00 uur  

€ 55  Met divers materiaal zoals collage, kri jt en 

acrylverf  werken op doek 50x70 cm 

MEI 

Buitentekendag Smeerling  

zaterdag 13 mei  

middag! 14:00 -16:00 uur  

€40,-  incl.  tekenboek en pen en koffie met taart bij  

Gasterij  Natuurli jk Smeerl ing.  

Zonder boek en pen €  35,-  

 
Kartondruk/ Monoprint-schilderen druktechnieken 

vrijdag 19 mei  

middag! 14:00- 16:30uur  

€ 40,-     drukwerk/ schildertechniek met karton  

 

Tetradruk 1 & 2  

Dinsdag 23 mei 19:30 –  21:30 uur  

woensdag 24 mei 19:30 –  21:30 uur  

€ 60,-  Werken in een droge naald ets(=diepdruk) 

techniek en afdrukken op de etspers

 
JUNI  

Nieuw workshopzomerprogramma staat online!  

 
JULI  

Zomeravondateliers     

werken aan eigen project  ( in overleg met Heleen)  

19:30-22:00 uur   

€50,- Minimale deelname 4 personen. Data in 

overleg,  naar wens. Materiaal tot  40 x 50 cm 

inbegrepen, groter in overleg (evt. tegen meerprijs 

mogelijk)

 
Zomerwerkplaatsdagen    

werken aan eigen project  ( in overleg met Heleen)  

10:00 –  15:00/16:00 uur 

€100,- per dag,  materiaal tot 50x70 cm inbegrepen,  

groter in overleg tegen meerprijs mogelijk   

Minimale deelname 4 personen. Data naar wens in 

overleg.  Koff ie,  thee en lekkers aanwezig.   

Eigen lunch meebrengen.  

AUGUSTUS 

Zomerwerkplaatsdagen  

op aanvraag, vraag naar de mogelijkheden!  

zie voorgaande

SEPTEMBER 

vanaf eind september start de teken- en 

schildergroep weer. Ook zal  er t.z.t .  een nieuw 

najaars workshopprogramma online staan met 

well icht een open atelier a ls start  

 

 

Voorjaar  

2023 

http://www.heleenwilkens.nl/
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