
 

Nieuwsbrief juli 2015                           

 

 

Beste Boskoop Creatief nieuwsbriefabonnees, 
 

Op maandag 21 september 2015 start het najaarsseizoen 

van Boskoop Creatief, maar voor die tijd is er nog de 

zomertour in augustus en de Kunstroute en Muzieksafari op 

5 en 6 september. 

 

In deze nieuwsbrief vragen we ook uw aandacht voor nieuwe 

cursussen en workshops. 

 

Voor inlichtingen en inschrijven: 
www.boskoopcreatief.nl 

telefoon 06-22479843 

 

 

Zomertour door Boskoop in augustus 

 
Boskoop Creatief organiseert 5 zaterdagochtenden 

'schilderen en tekenen op locatie' onder leiding 

van verschillende docenten. 
De zomertour start op 1 augustus en is van 10:00 

tot 12:00 uur. Als u wat eerder komt, kunt u 

alvast een plekje zoeken. 
U zorgt zelf voor de benodigde materialen. 
Kosten: € 50,- voor 5 ochtenden.  

U kunt zich ook voor € 10,- per keer inschrijven. 

 
Klik hier voor informatie en om in te schrijven. 

 

 

 
Kunstroute en muzieksafari 'De Schone van 

Boskoop' 
 
Zaterdag 5 en zondag 6 september is de jaarlijkse 

atelierroute.  

Een groot aantal kunstenaars laat op locatie of in eigen 

atelier zijn/haar kunstwerken zien.  

Veel docenten van Boskoop Creatief hebben zich ook voor 

dit jaar weer ingeschreven.  

Boskoop Creatief heeft zelf een unieke plek, Oude Wijk 13, 

waar u als cursist uw kunstwerken kunt tonen. 

  

Klik hier om u in te schrijven voor deze locatie. 

http://www.boskoopcreatief.nl/
http://www.boskoopcreatief.nl/index.php?hfst=388
http://www.boskoopcreatief.nl/index.php?ktrn=90


Nieuwe cursussen en workshops 

In het nieuwe seizoen starten een flink aantal nieuwe 

cursussen en workshops waarvoor we nu vast reclame maken 

zodat u zich vast kunt opgeven of het aan anderen kunt door 

vertellen.  
Klik op de cursus om extra informatie te krijgen. 

Cursus creatieve expressie kinderen 10 - 14 jaar 

Cursus genealogie 'Ontdek uw eigen familiegeschiedenis'  

Cursus kalligrafie 

Cursus kunstgeschiedenis "Goden in beeld" 

Muziekinstrumenten zelf bouwen voor jeugd en volwassenen 

Workshop passe-partout snijden 

Workshop mozaïek voor kinderen 6 - 12 jaar 

Workshop glas-op-glas 

Workshop creatieve lach  
 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. 
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