
W O R K S H O P
BOETSEREN
Je lichaam vanuit een nieuw perspectief

IN HET ATELIER VAN BEELDEND KUNSTENAAR JANNIE BENTHEM
 AANMELDEN BIJ TELEFOON: 024 3228572 / 06 28880023
 JANNIE BENTHEM  EMAIL: JANNIEBENTHEM@HOTMAIL.COM
  WEBSITE: WWW.JANNIEBENTHEM.NL

P R A K T I S C H E  I N F O R M A T I E

 DUUR VAN 
 DE WORKSHOP 4 UUR

 GROEPEN VAN  6 TOT 12 PERSONEN
 
 GESCHIKT VOOR  VRIENDINNENWORKSHOP, BEDRIJFSUITJE, LOTGENOTEN, 
  VRIJGEZELLENDAG, REÜNIE, CREATIEF GESCHENK E.D.
  INDIVIDUELE AANMELDING IS OOK MOGELIJK

 KOSTEN 60 EURO PER PERSOON, INCLUSIEF MATERIAALKOSTEN

 LOCATIE KRAYENHOFFKAZERNE, MOLENVELDLAAN 26, 
  6524 RN  NIJMEGEN 
  

GRATIS PARKEREN 

AAN DE VOORZIJDE 

IN DE ONDERGRONDSE 

PARKEERGARAGE.

  

OPENBAAR VERVOER: 

BUS 5, UITSTAPPEN 

BIJ HALTE ‘KAZERNE’

INGANG VAN HET 

ATELIERPAND AAN DE 

VOORZIJDE UITERST LINKS.



Veel mensen zijn niet tevreden met hun lichaam. We vinden ons zelf te dik, 

te dun, te groot of te klein. Of we zijn vervreemd van ons lichaam doordat het 

ingrijpend veranderd is door bijvoorbeeld zwangerschap, ouder worden, een 

operatie of ziekte. In deze workshop bekijken we ons lichaam vanuit een nieuw 

perspectief. 

INHOUD  VAN  DE  WORKSHOP

In deze workshop ga je een menselijk figuur boetseren met als uitgangspunt 

je eigen lichaam. Eerst nemen we een kijkje in de kunstgeschiedenis en zien we 

hoe kunstenaars in de loop der tijd het ideale lichaam zagen. Daarna verkennen 

we op speelse wijze de gemiddelde lichaamsverhou-

dingen. Gemiddeld, want wie heeft er standaardma-

ten? Niemand toch! Vervolgens boetseer je met klei 

een menselijk lichaam. Je neemt jezelf hierbij als uit-

gangspunt. Met de tips en aanwijzingen die je krijgt 

lukt het gegarandeerd om iets te maken om trots op 

te zijn! Juiste dikke benen, een bolle buik en grote of 

kleine borsten geven nu eigenheid en karakter aan het 

kleibeeld. Je gaat naar huis met je eigen unieke beeld!

DOCENT  /  LOCAT I E

Jannie Benthem is de docent van 

de workshop. Ze is in 1992 afgestu-

deerd aan de Kunstacademie in Arn-

hem. Sindsdien werkt ze als beeldend 

kunstenaar en docent beeldende vor-

ming. Als beeldend kunstenaar is zij 

werkzaam in de Krayenhoffkazerne met vrij werk en werk in opdracht. 

Nieuwsgierig? Kijk op www.janniebenthem.nl                                                                           

De workshop vindt plaats in het ruime en lichte atelier van Jannie Benthem. Dit 

is te vinden op het Limosterrein in Nijmegen-Oost. In het monumentale pand is 

ook het restaurant “In de Kazerne” gevestigd, waar je aansluitend kunt lunchen, 

iets drinken of dineren.

PRAKT ISCHE  INFORMAT IE  /  A ANMELDEN

De workshop duurt vier uur en kost 60 euro per persoon. Dit is inclusief ma-

teriaalkosten en gratis koffie en thee. Indien je wilt, kun je het beeldje na afloop 

laten bakken. Je werkt in groepen van 6 tot 12 personen. 

Heb je interesse om deel te nemen aan de workshop? Neem dan telefonisch of 

per mail contact op met Jannie Benthem. Je kunt je als groep maar ook indi-

vidueel aanmelden. De datum en het tijdstip van de workshop zijn flexibel en 

worden in overleg bepaald.


