
 

 

GEPLANDE DATA CREATIEVE WORKSHOPS  

Donderdag 8 oktober 2020 | 10.00 - 14.30 uur 

Museum of Humanity, Hembrugterrein Zaandam 

 

 Zaterdag 7 november 2020 | 10.00 - 14.30 uur 

 Kunstgenieloods, Fort aan den Ham, Uitgeest 

 

 
DutchTravelTEAM: Kitty, Simone en Mirjam     DutchTravelART, Bind Hembrugterrein, Zaandam 
 

DutchTravelART is een initiatief van Mirjam Voets (beeldend kunstenaar), Kitty 

Weber (beeldend vormgever) en Simone Spakman (experience- & eventproducer). 
Doel van DutchTravelART is om zich als reizend, professioneel gezelschap van 
kunstenaars met uiteenlopende disciplines jaarlijks op een mooie plek in Nederland 
aan het grote publiek te presenteren.   
 

Publieke events 

Bij voorkeur wordt DutchTravelART gekoppeld aan een groot, publiek event waar 
de kunstenaars zich presenteren, exposeren en verkopen vanuit hun eigen camper, 
busje of auto. Dit in een cirkel op een verhard (gras)veld, met in het ‘middenveld’ 
installaties en aangevuld met enkele foodtrucks en muziek- en woordkunstenaars. 
Door de Corona-crisis zijn publieke events dit jaar helaas afgelast en moesten ook wij 
ons initiatief uitstellen. Deze zomer ontstond een alternatief: Corona-proof creatieve 
workshops.  
 

Creatieve Workshops 

De creatieve workshops organiseren we op een steeds andere indrukwekkende 
erfgoedlocatie. Een intiem groepje van 4 tot 8 deelnemers krijgt de kans om met een 
thema, afgestemd op de locatie, te schilderen én te boetseren. En ter inspiratie wordt 
een inleidende lezing gegeven over de erfgoedlocatie en het bijpassende thema. 

 

 



Programma voor beide creatieve workshops  
08/10 in Museum of Humanity Zaandam en 07/11 in Kunstgenieloods Uitgeest 
10.00 uur – Ontvangst met koffie/thee en een lokale lekkernij 
10.15 uur – Inspirerende lezing over de erfgoedlocatie en thema’s voor de workshops 
                    door Simone Spakman van Experience Local | heritage, food & events 
11.00 uur – Start workshopronde 1  
                    De opdrachten zijn geïnspireerd op een thema van de erfgoedlocatie 
                    Keuze Mirjam Voets – schilderen of Kitty Weber – boetseren 
12.00 uur – Heerlijke vegetarische lunch met water & fruitsap 
13.00 uur – Start workshopronde 2  
                    Wissel Kitty Weber – boetseren  of Mirjam Voets – schilderen 
14.00 uur – Nabespreking workshops met een drankje 
14.30 uur – Einde DutchTravelART programma 

Workshop Schilderen                          Boetseren      Fort aan den Ham, Uitgeest 

DutchTravelART creatieve workshops zijn inclusief:  
- Koffie/thee-ontvangst met lokale lekkernij 
- Inspirerende lezing over erfgoedlocatie en thema workshops 
- Schilder- en boetseerworkshop (2 x 60 minuten) 
- Alle benodigde materialen voor de beide workshops 
- Vegetarische lunch met water & fruitsap 
- Afsluitend drankje 
Kosten: € 125,00 per persoon                                                                     

Voor informatie & boekingen 

Stuur een mail met de gewenste 
datum van de workshop, je naam,     
e-mailadres, mobiele nummer en     
het aantal personen naar: 
Experience Local | Simone Spakman 
E. info@experiencelocal.nl 
 
Inhoudelijke informatie workshops 
Kitty Weber: 06-12608556 
Mirjam Voets:  06-49652601 

Museum of Humanity, Hembrug Zaandam 


