


Editie 10 alweer…

• In deze editie is er een lang blog van Leonie
• Online tips 
• Recept van Maxima
• Gedicht van Anna
• Creatieve opdracht 
• Tim op het open podium
• Volgende week is er geen nieuwsbulletin 

maar de week erna zal editie 11 
verschijnen..



Blog Leonie







Online tips





Recept Maxima…



Songtekst Anne (stagiare Kunstportaal)

Richt je blik uit de eenzaamheid met het zicht op oneindig
Richt je blik uit de eenzaamheid met het zicht op oneindig

Mensen vertragen hun stappen met de angst steeds 
sneller.

Men deed absurd daar werkt paniek wel aan mee
Meer wcpapié want geen paniek op de plee.
De kudde dieren worden getemd met boetes gestemd.
Wees toch vriendlijk want het is het virus wat ons remt.

Mensen zijn bang ik voel het, ik voel de spanning om mij heen
Ik voel de spanning om mij heen

Versoepel de regels, versoepel de mensen
Vriendelijkheid brengt gelukzaligheid
Gelukzaligheid

Ik ga mij niet in mezelf opsluiten, maar blijven uiten.
als de vogels, gewoon door fluiten.
Muziek brengt ons naar buiten.

Mijn geest geeft mij een wapen
Geen beperking maar verrijking, ‘t laat me nooit in de steek.
Expressie, ik ga mij blijven uiten
Mijn verrijking laat me nooit in de steek.

Richt je blik uit de eenzaamheid met het zicht op oneindig
Het zicht op oneindig

Mensen vertragen hun stappen 
met de angst steeds sneller.
Mensen vertragen hun stappen 
met de angst steeds sneller.

Hoor je de stappen van mensen op 
afstand
Ik voelde mij alleen in de club om 
mij heen
Ga uit mijn weg, hoepel op, aan de 
kant!
Deze ander halve meter, waar 
moet ik heen
Virusoorlog tussen mensen waar 
moet dit heen.

De virus oorlog
De virus oorlog

De tijd is doorbroken, geen tijd meer voor grappen
En ik mag niet meer naar buiten alleen voor de boodschappen
En ik mag niet op bezoek of bezoek ontvangen
Ik mag niet naar mijn werk maar moet thuis blijven hangen.
Ik mag niet naar mijn werk maar moet thuis blijven hangen.

De uren zijn leeg, normaal wordt aangetast,
Alles staat los maar je bingt jezelf vast
Ik kijk naar buiten en zie het van een afstand
In wat een absurde tijd zijn we beland.



Creatieve opdracht
Maak op het papier plekjes nat 
met de penseel, probeer een 
beetje te spatten

Gebruik ecoline, verf aangelengd 
met wat of Oost-Indische inkt en 
raak de natte plekken aan met de 
penseel

Je kunt het papier nog wat scheef
houden voor lange druppel of 
spatten…

Wacht tot het droog is of dep met 
een papiertje

Als de vlekjes opgedroogd zijn kijk je of je 
er figuren in ziet… en teken je voetjes, 
gezichtjes met een fineliner

Maak het vel vol met figuurtjes!! 
Veel plezier!!



Open podium



Tot over twee weken!!


