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Tuin van het atelier



Recreatieve schilderworkshops
 
 
Tijdens een inspirerende wandeling in de mooie 
bosrijke omgeving nemen we afstand van de 
hectiek van het dagelijks leven. Daarna gaan we in 
mijn atelier (of buiten) aan de slag om die indrukken 
te vertalen naar het doek. Een creatieve workshop 
voor alle niveau’s, gericht op creatie, recreatie en 
vooral ook op plezier hebben. 
Zolang het maken maar spelen is.

Voor groepen van 3 tot 6 personen. 
U kunt als groep reserveren. Maar ook bij minimaal 
3 individuele inschrijvingen gaat een workshop door. 

Voorbeeld programma: 
(aanpassing tijden of uitbreiding met diner is mogelijk):

l  van 10.30 uur tot 16.30 uur
l  inclusief koffie, thee, vruchtensappen, 
    biologische vegetarische lunch
l  inclusief materialen
l  inclusief voor elke deelnemer een dvd met 
    videoclip van de dag
l  prijs bovenstaand programma: 
    3 tot en met 4 deelnemers: 125 euro pp; 
    5 tot en met 6 deelnemers: 110 euro pp

Meer informatie, ook over mijn overige 
activiteiten, op: www.loenhout-artdesign.nl

Thematische schilderworkshops
(voor bedrijven) 
 
Samen creatief bezig zijn bevordert het groeps-
gevoel en de teamspirit. Daarnaast kan het bezig 
zijn in een andere omgeving ruimte bieden voor 
nieuwe inzichten. Ik heb veel ervaring in het werken 
voor diverse opdrachtgevers en doelgroepen en kan 
de workshop afstemmen op uw speciale wensen. 
Als uitgangspunt voor het schilderij kunnen we 
bijvoorbeeld de bedrijfsfilosofie nemen. De indivi-
duele interpretatie hiervan, weergegeven in een 
schilderij, levert vaak verhelderende en inspirerende 
resultaten op. En niet te vergeten plezier, want ook 
dit maken zal spelen zijn.

l  groep van minimaal 3 en maximaal 6 personen
l  bij incompany-workshop zijn grotere groepen mogelijk
l  tijdsbestek, programma en prijs afhankelijk van 
    wensen opdrachtgever
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Wat ik ben
55 jaar.
Afgestudeerd aan de Gerrit Rietveldacademie.
Grafisch ontwerper en kunstenaar.
Winnaar van internationale designprijzen.

Wie ik ben
Peter van Loenhout.
Vijftien jaar geleden kochten mijn vrouw en ik 
een huis in de bossen van Hollandsche Rading. 
Een oase van rust en groen, ver van de hectiek 
die een paar kilometer verderop het leven 
beheerst. Gaandeweg kregen de begrippen 
creativiteit en kwaliteit - die voorop staan 
in mijn werk - ook een grotere betekenis in 
de rest van mijn leven.

Ik besloot meer tijd vrij te maken voor mijn 
grote liefde: schilderen. Hier, in mijn atelier 
middenin de schitterende natuur, kwam de 
gedachte op om workshops te geven. Met de 
natuur als inspiratiebron voor creëren en 
recreëren, in de betekenis van het klassiek 
latijnse recreare, wat opnieuw scheppen/weer 
doen opleven, betekent. Recht uit het hart, 
recht uit de ziel. Dat is hier terug te vinden 
in alles wat we doen.
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