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Maak kennis met

OutsiderArt

Wat is OutsiderArt?
Schilderijen,
tekeningen,
beeldende
kunst, je vindt het allemaal bij OutsiderArt!
Op deze locatie staat de creatieve ontwikkeling van
cliënten centraal. Onze kunstenaars maken kennis
met diverse materialen en technieken, leren daarmee werken en krijgen veel informatie over kunst.
De Outsider-kunstenaars worden gestimuleerd
om zelf onderwerpen te kiezen en om een eigen stijl
te vormen. Soms wordt er individueel gewerkt,
dan weer met elkaar aan de hand van een thema of
opdracht. Bij OutsiderArt wordt uitgegaan van de
mogelijkheden die de kunstenaars hebben. Zij worden ook geprikkeld om zich verder te ontwikkelen.

Er worden regelmatig excursies of museumbezoeken georganiseerd, om de kunstenaars te inspireren en met nieuwe kunstvormen kennis te laten maken. Daarnaast wordt het werk van de kunstenaars
regelmatig geëxposeerd, op diverse locaties. Atelier OutsiderArt neemt deel aan de culturele route
van Gorinchem, elke tweede zondag van de maand.
Het team bestaat uit ervaren begeleiders die vakbekwaam zijn in verschillende vormen van kunst.
Aangevullend aan de begeleiders is er een vrijwillig
team van beeldend kunstenaars, die van onschatbare waarde zijn in de ontdektocht van de kunstenaars!

Volg ons!
www.facebook.com/outsiderart

Werken bij Outsider Art?
Ben je creatief? Vind je het leuk om met verschillende materialen te werken en te leren over
kunst? Dan is OutsiderArt misschien wel iets
voor jou! Je kunt je vrijblijvend aanmelden bij
het Cliëntservicebureau van Syndion. Je komt
dan eerst een kijkje nemen in ons atelier. In overleg bespreken we of deze werkplek goed bij je
past. We starten altijd met een stageperiode. Het
atelier is goed bereikbaar en rolstoelvriendelijk.

Creatief en zin om hierin verder te leren?
Neem dan contact op met het
Cliëntservicebureau van Syndion:
clientservicebureau@syndion.nl of
0183-651155 (bereikbaar van
maandag – vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur).
Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

