TIJDG E EST

Ter inspiratie: Instagrammende creatieven die mooie
dingen maken en je feed
voorzien van oogstrelende
plaatjes. Let wel: dit zijn pro's
en geen hobbyisten – but do
try this at home

DOE HE T ZE L F

@ANNEMIEKEBOOTSCERAMICS

A M S T E R DA M
• Crea biedt cursussen als theater
en beeldende kunst, speciaal
voor (UvA-)studenten. Als er plek
over is, mogen ook niet-studenten
meedoen. crea.uva.nl
• Bij Cultuurcentrum Griffoen (VU) is
iedereen welkom voor bijvoorbeeld
edelsmeden en schilderen.
griffioen.vu.nl
• MK24 geeft cursussen op het gebied
van onder andere beeldhouwen,
grafiek en textiel. Toegankelijk voor
iedereen. mk24.nl
• Keramiek maken kan bij Renske van
Driel. renskevandriel.nl

VAAS VAN AHRYUN LEE

resultaat. Het is zo cool om een grote
sjaal of trui bij je favoriete broek te
breien.’ Of van je hobby je beroep
maken een aanrader is? ‘Natuurlijk
kan een balans vinden tussen een
bedrijf runnen en doen wat je leuk
vindt lastig zijn, maar mijn hart
volgen maakt me zo gelukkig.’
Creatieve hobby’s zijn happening.
Ze bieden ontspanning, inspiratie,
sociale contacten en zorgen er ook
nog eens voor dat je beter functioneert
op je werk. En in sommige gevallen
worden die hobby’s uiteindelijk alsnog
een echte baan. Voor mij geldt dat
keramiek maken voorlopig mijn
hobby blijft, al zorgen de positieve
reacties op mijn resultaten er bijna
voor dat ik een nieuwe carrière ga
overwegen. Bijna, want net als met
vingerverven, punniken en edelsmeden realiseer ik me dat ook deze
bezigheid een bevlieging kan zijn.
Dus geniet ik nu van het ontspannende effect dat iets maken heeft en
van de blijdschap om het eindresultaat. Zoals Emilie zegt: ‘Ik ben
gewoon heel trots op mijn zelfgemaakte bordjes. Als ik daar mijn
ontbijt van eet, ben ik echt blij!’
* De naam Emilie is op haar verzoek
gefingeerd

@MADEBYRENS

@CERAMIST_AR

R O T T E R DA M
• SKVR, voor cursussen als mode,
edelsmeden en fotografie, voor iedere
leeftijd en elk niveau. skvr.nl
• In Wijkatelier Op Zuid geven vrouwen
uit de Afrikaanderwijk naai- en
textielcursussen. wijkatelieropzuid.nl

UTRECHT
• Het UCK heeft onder andere
cursussen modeltekenen, sculpturen
en kleding maken, voor alle leeftijden
en niveaus. uck.nl
• Bij Het Kapitaal kun je leren zeefdrukken, etsen en kleding beprinten.
kapitaalutrecht.nl
• Creatieve werkplaats Urlaub geeft
workshops illustratie en typografie.
immerurlaub.nl

DEN BOSCH
@WESTKNITS

• Keramisch atelier Corunum geeft
rondleidingen en workshops.
corunum-ceramics.nl
• Grafisch Atelier Den Bosch biedt onder
andere cursussen zeefdrukken en
textielontwerp. gadenbosch.nl

GRONINGEN
• Bij Het Paleis leer je bijvoorbeeld
tekenen en naaien.
hetpaleisgroningen.nl
• Cultureel Studentencentrum USVA
biedt cursussen podiumkunsten, maar
ook schilderen en fotografie, voor
studenten en anderen. usva.nl
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