
KUNST & COACHING

Als professional schiet de zorg voor jezelf er doorgaans bij in.
Trainingen worden veelal gebruikt voor het eigen maken van nieuwe
kennis en methodes, maar deze masterclass is juist bedoeld om eens

even stil te staan bij jezelf.
 

Geef jouw persoonlijke ontwikkeling tijdens de Kunst & Coaching
Masterclass een boost via het maken van een abstract schilderij! 

Een masterclass waarbij jijzelf centraal staat? Dat kan!  

Royal Talens Experience Centre Apeldoorn
(3 min. loopafstand van Station Apeldoorn) 

MASTERCLASS KUNST & COACHING 
DONDERDAG 1 DECEMBER 10:00 - 16:00 UUR 



Professionals moeten vaak zoveel. Het gevoel van
opgejaagd worden, pijn en frustratie grijpen we aan

om je leven lichter te maken. Via momenten van
stilte en reflectie kom je bij lichter voelen en zijn. 

 
Vanuit dit gevoel geef je intuïtief vorm aan jouw

abstracte schilderij. Onder begeleiding van ervaren
levenskunstenaar en coach Caroline schilder je vanuit

je gevoel. Je schildert wat jij graag wilt ervaren,
uitstralen en leven. Je kunstwerk gaat mee naar huis.

Via het schilderij kun je dit fijne gevoel weer
oproepen. 

Je kunt pas echt contact maken
met je collega's/klanten als je echt

contact ervaart met jezelf. 

Coaching op je innerlijke proces
Input op schilderstechniek  
Materialen (o.a. doek & verf) 
Koffie/thee & lunch zijn verzorgd 
20% korting op
schildermaterialen
Een kleine verrassing om mee
naar huis te nemen én natuurlijk
je eigen kunstwerk! 

Voor deze masterclass vragen wij
een investering van €219,- p.p. excl.
BTW. Hiervoor bieden wij je: 

Ga voor meer informatie/aanmelden naar: 
www.royaltalens-experience.nl/collections/december of neem contact op

met Rosanne van Loenen via: experience@royaltalens.com

NB: Meestal biedt het POB budget
ruimte om aan deze workshop
deel te nemen. 

http://www.royaltalens-experience.nl/collections/december


"Door de oefeningen in
de training kom je bij je

echte drijfveren" 

"Een prachtige ervaring
die ik iedereen gun!"

"Door de liefdevolle aandacht en
begeleiding van Caroline voelde ik mij

gehoord, gezien en begrepen.
Hierdoor ben ik veel beter in contact

gekomen met mezelf en met anderen,
waar ik voor sta en hoe ik meer

moeiteloos en blijer kan leven!"   

"Door de masterclass ben ik erachter
waarom  ik doe wat ik doe en wat ik

liever anders wil. De ruimte voelen en
nemen hierin dat is volgens mij de

clou. Niet doen wat van je verwacht
wordt... maar wat goed voor jou is”

Carla, www.carlacouture.nl

Gea, kunstenaar 

https://carlacouture.nl/


Dit is een workshop van Van den Sigtenhorst Kunst & Coaching 
www.vds-kunstencoaching.nl | caroline@vds-kunstencoaching.nl 

"Iedereen is een
levenskunstenaar"

 
Caroline van den

Sigtenhorst 

http://www.vds-kunstencoaching.nl/

