
PROGRAMMA

DE ATELIERS VAN DE STICHTING FOLON

Aquarel is de rode draad in alle ateliers van de Stichting Folon.  

De favoriete thema's van Folon zijn:      LEEFMILIEU  VRIJHEID  ILLUSTRATIE

 Kruis je keuze aan in de verschillende menu’s

LEEFMILIEU VRIJHEID ILLUSTRATIE

Pedagogisch programma: Taal, de wereld ontdekken, waarnemen, voelen, verbeelden, creëren.

Pedagogisch programma: Het leefmilieu, de ruimte, de tijd, de artistieke expressie.

      BOOT IN SPIEGELBEELD 
Werk rond weerspiegeling van 
een boot op zee. 

Aquarelpotlood, aquarel, zachte pastel

Schoolprogramma: Rechten van de mens en vrijheid, leefmilieu, samenwerking.

      DE BOOM 
Van de kruin tot de wortels. 
Samenwerking in spiegelbeeld. 

Aquarelpotlood, aquarel, zachte pastel

Schoolprogramma: Ontwikkeling van de persoonlijkheid, aanvaarding van anders-zijn en samenwerking.

       

School programma: Taal, de wereld ontdekken, waarnemen, voelen, verbeelden, creëren.

       DE ZEE 
Een denkbeeldige en kleurrijke 
reis met de boot. 

Aquarel, zachte pastel, modellen

        DE VERKLEURIGE 
Een vogel in zijn vlucht geeft ons 
een lesje over kleuren. 

Aquarel, zachte pastel, modellen

        DE HAND FOLON 
Het kind bedenkt wat het in de 
hand zou kunnen stoppen. 

Aquarel, zachte pastel, modellen

        DE VALIES 
Een denkbeeldige en kleurrijke 
reis met de boot 

Aquarelpotlood, aquarel, zachte pastel

        DENKBEELDEN 
Het kleine theater van het leven 
speelt zich af in onze hoofden. 

Aquarelpotlood, aquarel, zachte pastel

        DE RECHTEN VAN
       HET KIND

Een idee dat zijn weg zoekt. De, 
kinderen illustreren de artikels. 

Aquarelpotlood, aquarel, zachte pastel

        BEELDEN VOOR 
        WOORDEN 
Fragmenten van een tekst die de 
kinderen illustreren. 
Aquarelpotlood, aquarel,zachte pastel

 BEHEERSING VAN
     DE WATERVERF
Ontdekt de schijnbare eenvoud  
van de aquarel.  
Glaceren, aardglooing, vermenging,... 

        ZELFPORTRET 
Wat ik zie, wat ik me verbeeld en 
wat ik voel. 

Aquarelpotlood en aquarel

        GRAVURE 
Atelier voor zintuiglijke creatie. 
Aangepast voor slechtzienden. 

Afdruktechnieken 

      DE BOOM IN ZIJN GEHEEL 
Werken met groot afmetingen. 
Samenwerken tijdens het werk. 

Aquarelpotlood, aquarel, Posca
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        ART MAIL 
Illustraties voor postkaarten: 
ideeën die rondreizen.  

Aquarelpotlood en aquarel

   DE VALIES IN  
       PERSPECTIEF
Ontdekt de schijnbare eenvoud 
van de aquarel.  
Aquarelpotlood, aquarel, Posca




