
Kunstcommissie MFC nodigt Noordbroeksters uit voor workshop pentekenen  
 
Op 19 januari en 2 februari 2019 kunt u onder leiding van beeldend kunstenaar Adri Wolters een 
pentekening maken met Oost-Indische inkt rond het thema “mijn mooiste plekje in Noordbroek”.  
Met de pentekeningen wordt een gezamenlijk kunstwerk tot stand gebracht voor het MFC. U gaat 
tekenen aan de hand van een door u zelf meegebrachte foto, van wat u als mooiste plek van ons 
dorp beschouwt. Dat kan een bepaalde plek zijn in de natuur, of een gebouw, of misschien iets uit uw 
tuin of een speciale plek in uw eigen huis enz.  
 
De workshops zijn het vervolg op het vorig jaar gestarte kunstproject waarbij leerlingen van de 
Inspecteur Amerikaschool hebben getekend rond hetzelfde thema. De workshops zijn opgezet om 
geïnteresseerde dorpsbewoners die niet op de Inspecteur Amerikaschool zitten (volwassenen, 
middelbare scholieren en  basisschoolleerlingen die elders op school zitten maar wel in Noordbroek 
wonen) nu de gelegenheid te geven een tekening te maken voor het MFC. Ook eventuele andere 
geïnteresseerden die niet in Noordbroek wonen, maar wel een band hebben met het MFC, zijn 
welkom om zich op te geven. Alle tekeningen zullen in overleg met MFC-beheerder Johan de Vries, 
als geheel, opgehangen worden in MFC de Noordsuythoeve. 
 
Deelname aan de workshop is kosteloos en ook voor materiaal wordt gezorgd. Wel is het zo dat de 
gemaakte tekeningen na afloop niet mee naar huis genomen kunnen worden, maar dat ze eigendom 
blijven  van de kunstcommissie en opgehangen worden in het MFC. Hiermee hebben we straks als 
Noordbroeksters een gezamenlijk kunstwerk gemaakt voor de Noordsuythoeve, waar alle bewoners 
en gebruikers van kunnen genieten. De workshop is voor iedereen toegankelijk; het is niet nodig om 
tekenervaring te hebben. 
 
Praktische informatie 
Datum:  Zaterdag 19 januari  en  zaterdag 2 februari 2019  
Plaats:  MFC de Noordsuythoeve.  
Tijdstip: Van 9.30 tot 12.30 uur.  
Opgave: Stuur vóór 9 januari een mail naar kunstcie@outlook.com  met hierin uw naam, 
  adres en telefoonnummer. In de mail kunt u tevens aangeven welke van de twee 
  data uw voorkeur heeft.  
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