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Bovenstaande wens ik jullie toe! 

*** 

Van harte leef ik met jullie mee in deze lastige onzekere tijd. Echter, er gloort licht aan de 

horizon.  

Licht, lucht, lach 

*** 

Deze tijd, nu al weer een jaar, kenmerkt zich bij mij door hollen of stilstaan in de ons allen 

bekende omstandigheden. Alles bij elkaar hebben afgelopen jaar vele activiteiten toch plaats 

kunnen vinden:  

de expositie in de Oude School voor de volwassen cursisten: de Gooische schilders, in februari. 

De expositie van de kinderen in de (H)artgalerij in het Brinkhuis, Laren, ter gelegenheid van het 

100-jarig bestaan van Bibliotheek Laren 

Alle cursussen van de eerste corona golf hebben uiteindelijk plaats gevonden;  

De vijfdaagse schilderworkshop heeft in augustus plaats gevonden in Kloosterburen in Groningen 

De vijfdaagse Schijfworkshop Levensverhaal heeft eind augustus, begin september 

plaatsgevonden in Oostkapelle, Zeeland. 

Mijn 15 jaar Docentschap jubileum is op 22 september gevierd met feestelijke bijeenkomst en 

een overzichtstentoonstelling in de (H)artgalerij in het Brinkhuis, Laren 

Kinderexpositie naar aanleiding van het Kinderboekenweekthema Geschiedenis in het Brinkhuis, 

Laren 

Solo expositie op 24 en 25 oktober in de Oude School, tezamen met de boekpresentatie van 

Carien van Beek. 

Start van twee Schrijfgroepjes Levensverhaal in oktober. 

Project  Harteboodschappen in de appelboom in de Kloostertuin van het Brinkhuis. 

 



Informatie over activiteiten in 2021  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zodra mogelijkheden zich weer openen voor ons… 
 

Graag bied ik jullie inspirerende, creatieve en ontspannende activiteiten, coronaproof, in het 

vooruitzicht. 

. 

Solo Expositie, 30 en 31 oktober, met mijn nieuwste werk in de Oude School, Kortenhoefsedijk 

145, Kortenhoef, van 11.00 tot 17.00 uur. 

Deelname aan de Nationale Kunstdagen 2021 op 6 en 7 november 

in de Beursfabriek, Symfonielaan 5, Nieuwegein 

Van harte welkom!! Met uiterste zorg worden de regels van het RIVM toegepast. 

 

 

 

 

 



 
 

*** 

Van 4 t/m 8 augustus: Vijfdaagse Schilderworkshop in Groningen, Kloosterburen, 

 

Met een dag naar Schiermonnikoog. We gaan ter plekke 

schilderen op mooie locaties in het ruimtelijke weidse 

landschap van het Hoogeland, aan de Waddendijk. Het 

verblijf, Herberg het Klooster, biedt heel goede faciliteiten 

voor schilders d.w.z. grote ruimtes binnen en 

buitenruimtes om te werken; inclusief professionele 

begeleiding, een eigen kamer met sanitair, waterkoker, 

gratis gebruik van thee en koffie, ontbijt en diner, exclusief 

lunch op locatie en materiaal. 

Kosten: € 595,- éénp.kamer. Aanmelden is nu mogelijk. Coronaproof 

 
 

 

 

 

 

 

 



Van 13 t/m 17 september: Vijfdaagse Schrijfworkshop 

Levensverhaal in Zeeland, Oostkapelle, Hotel Randduin, 

bij de familie Versendaal.  

 

Tijdens deze workshop waar je in één flow aan je verhaal, 

of dat van iemand anders kunt schrijven, hebben we de 

beschikking over een geheel eigen werkruimte. Elke dag 

wordt gereflecteerd op wat je hebt geschreven, 

individuele coaching gesprekken zijn mogelijk. Inclusief 

intensieve professionele begeleiding, een eigen kamer 

met sanitair, gratis gebruik van koffie en thee, ontbijt en 

diner, exclusief lunch . Het hotel ligt direct aan de bossen 

die grenzen aan het strand. Fietsen zijn aanwezig. Ik haal 

en breng je van/naar station Middelburg, mocht dat 

Kosten: € 695,- éénp. Kamer. Aanmelden is nu mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Elfdelige Schrijfcursus Levensverhaal in Laren, Brinkhuis, Brink 29 

Info ochtend: vrijblijvend: dinsdag 5 oktober, van 10.30 tot 11.30 uur 

Start cursus: dinsdag 12 oktober vanaf 10.30 uur 

 

In deze cursus, die plaats vindt om de 14 dagen, kunt je je verhaal schrijven of dat van iemand 

anders. Basisvragen zijn: voor Wie schrijf ik het: voor anderen (overdracht), of voor jezelf 

(reflectief, bezinnend), Waarom schrijf ik het en Wat schrijf ik wel en wat niet.  

De cursus biedt reflectie over het geschrevene en steun in het vinden van een structuur. 

Maximaal 5 deelnemers. Wat verteld wordt, blijft onder ons. Kosten: € 310,-  

Aanmelding is nu mogelijk.  

 

 

 

 

 



Het Atelier achter het Brinkhuis: Schilder- en Tekencursussen voor volwassenen en kinderen 

Brink 29, in Laren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instroom tijdens cursussen is mogelijk, indien er plaats is. 

 

Voor de kinderen starten de lessen zodra het licht op groen staat. Instroom gedurende de 

cursus is mogelijk.  

Lestijden: 

Maandag van 16.00 tot 17.15 uur, leeftijd 7 t/m 12 jaar 

Woensdag van 15.00 tot 16.15 uur, leeftijd 7 t/m 10 jaar 

      16.30 tot 17.45 uur, leeftijd 10 t/m 14 jaar 

Donderdag: 16.15 tot 17.30 uur, leeftijd 7 t/m 10 jaar 

                           

Het  herfstseizoen voor kinderen start op 23 augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Laertis Parissis 10 jaar 

Amber van der Horst 14 jaar 

 

De volwassenen schilders zijn opgesplitst in kleine groepjes. De lessen van deze herfst gaan we 

na deze lockdown inhalen en extra lessen toevoegen tot de schoolzomervakantie. 

De cursussen van volwassenen zijn opgesplitst:  

 



Tijden:  

Maandagmiddag van 12.00 tot 13.30 uur en van 14.00 tot 15.30 uur 

Dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en van 20.30 tot 22.00 uur 

Woensdag Inloopatelier van 13.00 tot 14.30 uur 

Donderdag van 12.00 tot 13.30 uur en van 14.00 tot 15.30 uur 

                                                  Max aantal mensen per groep: zeven 

 

Het herfstseizoen  voor volwassenen start op 23 augustus 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaande ga ik organiseren zodra het mogelijk is; je kunt nu al laten weten of je hiervoor 

belangstelling hebt, dan bericht ik je: 

 

. Excursies voor kinderen en volwassenen in het Singermuseum: rondleiding en 

schilderworkshop. 

. Dag buitenschilderworkshops in Gooi en Vechtstreek en Driebergen; opgave per dag mogelijk. 

. Workshop in het Atelier achter het Brinkhuis: schilderen volgens Breitner met een model: 

meisje in kimono. 

 

 

 

 

 
                     Breitner, Meisje in kimono 

 

 

Mijn schilderijen zijn te zien op mijn website: Kunst - Emilie Lindenbergh  

Ze zijn te koop en te huur. 

 

Hartelijke groet en goede gezondheid! 

Graag tot ziens! Emilie 

https://www.emilielindenbergh.com/kunst


 

elindenbergh@yahoo.com 

035 7721177 

06 30276087 

www.emilielindenbergh.com 

p.s. Mocht u deze nieuwbrief niet meer willen ontvangen, laat het me weten, dan haal ik u van 

de lijst. 
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