
 

 

 

Bergen aan zee, 2018 

Een nieuw jaar, met nieuwe plannen en activiteiten! 

Op het moment exposeer ik in het Shellgebouw aan het IJ te 

Amsterdam van 7 januari tot en met 7 maart, helaas niet toegankelijk 

voor bezoekers van buiten.  

 

Van 5 tot en met 7 april neem ik deel aan de internationale 

Kunstbeurs Art-Nordic in Kopenhagen. 

 

.In het atelier achter het Brinkhuis, Brink 29, Laren, geef ik teken- en 

schilderles aan vier volwassenen groepen en vier kindergroepen. 

Instroom gedurende de cursus is mogelijk. 

.In het Brinkhuis begeleid ik momenteel twee Schrijfgroepen 

Levensverhaal. In oktober starten weer nieuwe schrijfgroepen. 



 

 

 

Op 27 januari, van 10.00 tot 12.00 uur is er een speciale excursie 

voor kinderen in het Singermuseum, met een interactieve rondleiding 

en een creatieve workshop in het atelier van het Singer onder leiding 

van kunstenaar Dineke Soer. Kosten: € 12,50 per kind, inclusief iets 

te drinken, rondleiding en creatieve workshop. Opgave en 

aanmelding bij Emilie. 

 

Op 3 februari zijn er twee speciale excursies voor volwassenen van 

10.00 tot 13.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur in het Singermuseum, met 

een rondleiding door deskundige Desirée Koninkx en daarna een 

schilderworkshop in het atelier van het Singer onder leiding van 

kunstenaar Dineke Soer. Kosten: € 20,-, inclusief entree, koffie thee, 

rondleiding en schilderworkshop. Opgave en betaling bij Emilie 



 

 

Greenwhite, Oostkapellle 

 

Een van oudsher bekende schilderkolonie, 100 jaar geleden geliefd bij Mondriaan, Jan 

en Charlie Toorop, Ferdinand Hart Nibbrig, Henri Le Fauconnier, Jacoba van Heemskerk 

en vele bekende schilders van die tijd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schildersdorp#Domburg 

Nog steeds zijn vele schilders hier actief. Dit vanwege het bijzondere licht.  

We verblijven op de oude buitenplaats Ipenoord, hotel Greenwhite te Oostkapelle.  

Kosten € 375,- p.p. bij gebruik van twee personen op een kamer, en € 460,- bij gebruik 

door één persoon van een kamer. Elke kamer heeft eigen sanitair. 

Inclusief waterkoker op de kamer, ontbijt, tweegangendiner en persoonlijke begeleiding. 

Exclusief materiaal. Dit kan wel afgenomen worden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schildersdorp#Domburg


 

 

Schrijf in één flow aan je verhaal van jezelf of van iemand anders.  

Deze workshop biedt de mogelijkheid geconcentreerd te schrijven en ook te genieten 

van het Zeeuwse landschap. 

Voor Wie schrijf je: voor jezelf, of voor iemand anders? Waarom wil je het schrijven?  

Wat schrijf je wel op en wat niet? Dit zijn de basisvragen. 

Aandacht wordt besteed aan de structuur die bij je past en er wordt dagelijks 

gereflecteerd.  

 

Locatie is de oude buitenplaats Ipenoord, hotel 

Greenwhite te Oostkapelle. Kosten € 625,- inclusief 

éénpersoonskamer met eigen sanitair en waterkoker, 

ontbijt en tweegangen diner en intensieve begeleiding in 

een speciaal voor ons gereserveerde ruimte.  

Elke dag is er de mogelijkheid om op een markante plek 

op Walcheren te lunchen, die ik reserveer. Dit is 

facultatief. Het is ook mogelijk ter plekke te blijven.  

Op verzoek stuur ik je de brief met uitgebreide informatie 

toe.  

                 Maximaal 6 deelnemers per workshop. 



 

 

 

 

Elke dag van 10.30 tot 15.00 uur schilderen op een andere locatie in deze prachtige 

streek van plassen, heidevelden, oude buitenplaatsen, dorpjes en de Vecht.  

Kosten: € 30,- per dag, inclusief persoonlijke begeleiding, koffie en thee, exclusief 

materiaal. Alle vijf dagen: € 140,-. 

 

Informatie en aanmelding nu mogelijk bij Emilie: 

elindenbergh@yahoo.com, Telefoon: 035 7721177, of 06 30276087, 

Website: www.emilielindenbergh.com 

 

Indien je deze brief niet meer wilt ontvangen, stuur me een berichtje 

daarover per mail met je gegevens, dan haal ik ze van de lijst. 

 

Met hartelijke groet, 

 

Emilie 

mailto:elindenbergh@yahoo.com
http://www.emilielindenbergh.com/

