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De Expressiefabriek biedt ruimte voor verschillende vormen van creativiteit, zoals schrijven en beeldend werken waarbij 

iedereen zijn eigen stijl mag onderzoeken en ontwikkelen. Kinderen zijn de meest pure  kunstenaars en door hen aan het 

werk te zien, kunnen we als volwassenen intens genieten en diep geïnspireerd raken. Nieuw in het programma van 2014 is 

daarom  het kunstige kinderfeestje,. waarbij in één middag een kunstwerkje wordt gemaakt. 

 

Kunstig Kinderfeestje 

Wij verzorgen voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar een unieke  middag waarbij elk kind aan de slag gaat met allerlei 

collage & schildersmaterialen zoals papier, stof, stempels, acrylverf, waterverf, oliepastel, ecoline, inktpennen etc. Een 

creatieve manier om de verjaardag van je zoon of dochter te vieren met vriendjes en vriendinnetjes. In ongeveer 2 uur 

maakt elk kind zijn eigen persoonlijke kunstwerkje van 30x40 of 40x40 cm op een 3D canvass of in een brocante lijstje. Het  

neemt  dus een uniek stuk mee naar huis. De stijl van werken is vrij en vrolijk terwijl een dier, bloementuin of hartenzee 

langzaam gestalte krijgt. Door de vele laagjes die we opbrengen krijgt het schilderij een prachtige diepte en reliëf. 

 

Prijs:  Eur 16,- per kind inclusief alle materialen + een leuke zelfgemaakte verrassing voor de jarige job. Wilt u uw 
kinderfeestje volledig laten verzorgen met cupcakes versieren of  een dans instuderen met de kinderen dan kunnen we een 
aangepaste prijsopgaaf toesturen. 

 

Mijn naam is Ingrid Van Lier en  
toen ik zwanger werd van mijn 
jongste zoon ben ik schilderijtjes  
gaan maken. Ik heb me verdiept in 
het werken met mixed media 
(allerlei technieken en materialen) 
omdat ik hierbij mijn fantasie de 
vrije loop kan laten en steeds iets 
nieuws kan leren en kan recyclen. 
Gaandeweg maakte ik 
schilderijtjes als kado voor 
verjaardagen en andere speciale 

gelegenheden en ontmoette ik 
veel enthousiasme over mijn stijl. 
Op verzoek ben ik verleden jaar 
met workshops begonnen voor 
volwassenen en voor kinderen. 
Voor kinderfeestjes reis ik ook 
naar locatie. Bel me als u 
geïnteresseerd bent of meer 
informatie wil over de 
mogelijkheden. Mijn 

telefoonnummer is 06-13711793

 


