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Latems Creatief organiseert 



Tijdens het weekend van 13 en 14 juni 2015 organiseert 

LATEMS CREATIEF workshops voor en met kinderen van 6 tot 

12 jaar. Op een speelse en leuke manier worden in ‘Kunst 4 

Kids’ verschillende schildertechnieken aangeleerd. De 

kinderen zullen op hun creatieve zoektocht begeleid worden 

door Charlotte Körmöczi, bijgestaan door Jessie Morel, onze 

eigen vakkundige begeleiders en enthousiaste cursisten.  

Tegelijkertijd wordt ook een boeiende KUNSTMARKT 

gehouden. Op deze kunstmarkt kan de geïnteresseerde 

bezoeker kennis maken met het artistieke talent van onze 

vereniging. Verschillende cursisten zullen hun werk niet 

alleen tentoonstellen maar ook te koop aanbieden. Een deel 

van de opbrengst gaat naar het goede doel "Atelier aan/in 

(zieken)huis" van vzw LuKiArt.  

kinderatelier 

kunstmarkt 

Ik ben een pedagoge die graag educatieve en creatieve 
activiteiten organiseert en begeleidt met kinderen. Tijdens 
mijn studies deed ik stage als leerkracht in het lager 
onderwijs en als workshopbegeleider in Art Basics for 
children, een kunstzinnige organisatie voor kinderen in 
Brussel. 
Momenteel werk ik ook voor Zzmogh vzw, een 

kunstzinnige organisatie voor kinderen in Gent en hou ik 

mij bezig met dansen, tekenen en schilderen. 
Charlotte Körmöczi 



 

Per activiteit kunnen maximaal 16 kinderen deelnemen. 
Wie wil meedoen moet zich inschrijven via onze website 
www.latemscreatief.be  
De inschrijving is pas definitief na overschrijving van €5 op 
het rekeningnummer: BE63 8910 5405 7908 met vermelding 
van de naam van het kind.  
Het ontvangen bedrag wordt nadien integraal over-
gemaakt aan het goede doel ‘Atelier aan/in (zieken)huis’.  

Za en Zo 10u-12u 
 
 
 
 
 
 
Sonia Delaunay 

van 6—8j 
 

‘Abstract …’  
 

Spelen met felle 
kleuren en 
ronde vormen   

Za en Zo 10u-12u 
 
ASonia Delaunay 

n 

 

 

van 9—12j 
 

‘All is pretty’  

Popart à la  
Andy Warhol 

Za en Zo 13u-15u 
 

van 6—8j 
 

‘School is cool’  
 

Wat is leuk aan 
school? 
Schilderen met 
tempera  

Za en Zo 13u-15u 
 

van 9—12j 
 

‘Surrealisme’  

Visuele ver-
beelding als 
inspiratiebron 

Za en Zo 16u-18u 
 
 
 

van 6—8j 
 

‘Dots and 
dashes’  
 

We toveren met 
aquarel 

Za en Zo 16u-18u 
 

van 9—12j 

 

‘De blauwe 
vogel’  
 

Poëzie in beeld 
gebracht 

PROGRAMMA 

INSCHRIJVEN 
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Kinderen en ziek zijn gaan niet samen, ziek zijn belemmert een kind in 
haar/zijn bewegingsmogelijkheden, maar anderzijds doet het nadenken 
over andere mogelijkheden tot ontplooiing.  Zo heeft Sabine Pauwaert 
samen met haar dochter ontdekt dat schilderen en creatief bezig zijn kan 
helpen om ziek zijn even te vergeten, om even te verdwalen in een 
wereld vol fantasie. Ook heb je niet veel nodig en kan het zelfs vanop een 

Vanuit die ervaringen willen ze iets doen binnen LuKiArt en 
het engagement voor (langdurig) zieke en minder-mobiele kinderen 
verder uitbouwen. 
LuKiArt gelooft volop in het project"Atelier aan/in (zieken)huis".  Een 
concreet idee wordt momenteel uitgewerkt in een ziekenhuis in de buurt 
van Gent, waar ze aan een Atelier willen werken waar zieke kinderen en 
hun broertjes/zusjes terecht kunnen om even weg te zijn uit het 
ziekenhuis. En er wordt ook gewerkt aan een formule om zieke kinderen 
thuis een atelier aan te bieden d.m.v. sponsoring. Volgens Sabine kunnen 
ze zo warme aandacht schenken aan kinderen en ouders die het 
verdienen en groeit dit idee uit tot iets heel moois. 
LuKiArt vzw wil daarom ook iedereen bedanken voor de steun voor dit 
project. 
 
Sabine Pauwaert - Voorzitter LuKiArt vzw – www.LuKiArt.be  
 
                                                                 
 

Atelier aan/in (zieken)huis 

En al lijkt zo'n reis soms kort, het is wel 
een moment waar je aan kunt 
terugdenken, een positief moment dat je 
telkens herbeleeft als je het creatief 
object, je tekening, je schilderij, je 
doosje of kaartje opnieuw bekijkt.  Dit 
her-be-leven blijkt soms zelfs 
waardevoller te zijn dan het object zelf.   


