Engelen beschilderen
Engelen: schrijf ik altijd met een
hoofdletter, omdat ze bijzonder zijn .
“Engelen bestaan niet” was een liedje
jaren geleden. Maar ze bestaan echt!
Veel schilders geven Engelen weer
in hun schilderijen. Daarom heb ik
besloten om Engelen zichtbaar te
maken in de vorm van een beeldje.
Mijn eerste Engel maakte ik in 2012.
Eerst in was en vervolgens heb ik deze
in brons laten gieten. Toen wist ik
al dat het niet de laatste Engel was
die ik zou maken.
Van mijn bronzen Engel heb ik kopieën
gegoten, zowel in gips als in kunststof. Nu kan iedereen een Engel bij mij
beschilderen in je eigen kleuren en
deze na afloop mee naar huis nemen.
Iedereen kan het, je hoeft er beslist
geen ervaren schilder voor te zijn.
Vaders, moeders, kinderen, iedereen
is welkom op een workshop “Engelen
beschilderen”.
Een Engel geeft liefde,
deze liefde geeft
kleuren, daarom zijn
Engelen altijd kleurrijk.
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Jan Ellenbroek
Tel. 055 5418190

Geef je op voor een workshop!
Je gaat ontdekken hoe leuk het is.
Iedere Engel is zeldzaam want er is er
nooit een gelijk, net zoals wij mensen ook
niet gelijk zijn. De door jouw beschilderde Engel is uniek, geeft ontspanning en
blijdschap wanneer de Engel thuis mooi
staat te wezen.
Heb je jouw eigen Engel beschilderd,
maak er dan één voor je moeder, vader,
broer of zus, vriend, vriendin of voor
iemand anders die je dierbaar is.
Een workshop is ook leuk voor een
kinderfeestje, of voor een speciale gebeurtenis. Het is een bijzonder cadeau
voor een verjaardag, Vader- of Moederdag of voor je geliefde.
Er zijn ook beschilderde Engelen te
koop, veel meer dan dit foldertje weergeeft. Deze kunnen je een idee geven voor
de door jouw te beschilderen Engel.
Er zijn wel 1 miljoen verschillende
mogelijkheden.
De workshops kunnen na overleg
gevolgd worden, in de morgen-, middagof avonduren en duren ongeveer 2,5 uur.
Prijs vanaf € 15,-- , inclusief een gips
Engel. Er is keuze uit een zittende
of staande Engel. Er wordt in kleine
groepjes gewerkt, privé is ook mogelijk.
Inlichtingen/Aanmelden kan bij Janell,
Jan Ellenbroek, telefoon 055-5418190.

Beschilder jouw eigen Engel !

