10 GEOMETRISCHE SJABLONEN
met 60 pagina’s werkboek

In bedrukte kartonnen doos

ontworpen door Lisa Borstlap
zijn nu te bestellen via onze webwinkel: levering per post in extra kartonnen brievenbusdoos

www.klank-en-vorm.eu

(met iDEAL betalingsmogelijkheid)

Kosten:

€ 30,-

Porto + verpakking: €

4,-

10 GEOMETRISCHE SJABLONEN en WERKBOEK

Kunsteducatie voor jong en oud

10 GEOMETRISCHE SJABLONEN
met 60 pagina’s werkboek

ontworpen door Lisa Borstlap

Maak je eigen geometrische creaties zonder passer en liniaal:
mandala’s; sterren en kristallen; figuratieve en abstracte kunst;
Escherachtige vlakverdeling; Hundertwasserachtige composities;
Platonische 3D lichamen en voor de quilt liefhebber.

10 sjablonen met werkboek
3- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 hoek,
ruit, half rondje en lotus blad,
in transparant acryl, 2 mm dik,
beschermfolie aan beide zijden.
- In bedrukte kartonnen doos. De kantlijn van elke sjabloon is 7,5 cm
waardoor ze perfect met elkaar
gecombineerd kunnen worden.

Bestellen via:

www.klank-en-vorm.eu

met iDeal betalingsmogelijkheid

Ook verkrijgbaar
in de schoolwinkel
© Lisa Borstlap www.genezendtekenen.nl

MET 10 SJABLONEN MAAK JE ONEINDIGE
GEOMETRISCHE EN FANTASIE CREATIES
Naast de driehoek, het vierkant, de vijfhoek, zeshoek, zeven
hoek, achthoek en negenhoek, zijn de ruit, het halve rondje en
het lotusblad toegevoegd, die door hun overlappingen prachtige
nieuwe vormen toveren.
De getallen van een tot 9 zijn alle numerologische priemgetallen,
die nodig zijn voor het ontwerpen van geboorte of sterfmandala’s
De ruit geeft dimensie en perspectief en door 6 x te kantelen geeft
het al een ster.
De halve cirkel kan ook als hele cirkel gebruikt worden en verbindt
de rechte hoeken heel speels.
Het lotusblad met zijn accolade boogjes, brengt dynamiek en
beweging in je werk, ook Oosterse elementen als poortjes, daken
en sprookjesbomen en hoedjes van leuke wezens.

VORMEN VOELEN = VORM HERINNEREN
Je kunt er eerst maar eens mee spelen en improviseren zonder enig plan. Door het gaatje
te gebruiken kan men steeds goed het midden inschatten en alles in focus krijgen.
Alle 10 sjablonen op elkaar, kunnen met een simpel potlood gestapeld worden en blijven
als torentje staan. Ook goed voor de coördinatie.
De even getallen vormen dan een trapje en de oneven scheve spannende ruimtes.
In het duurzame blik kan zowel het werkboek als de sjablonen als werkkit goed bewaard
blijven.
Leer iedere vorm eerst goed te voelen en zijn vormkracht te herinneren. Hierdoor herken
je de wereld om je heen steeds beter, want vooral in de natuur komen al deze geometrische
vormen eindeloos voor in bloemen, vruchten, spiralen en het menselijk lichaam. Vooral in
de bouwkunst en techniek worden ze gebruikt.
Voor kinderen en kunstenaars vormen zij de bouwstenen om zelf te scheppen en variëren.

THERAPEUTISCH
Geometrisch tekenen geeft heel veel zelfvertrouwen en
rust. Je kleurt de krachtige vormen in en maakt je brein
leeg. Dit komt door de focus van het middelpunt, dat als
een soort magneet, alle vormen en bewegingen bij elkaar
houdt. Het is een cerebrale ‘kunstzinnige mindfullnes’
Door met sjablonen te werken kun je eerst gaan voelen
en zien wat je mooi vindt. Door te schuiven maak je
makkelijke keuzes hoe je compositie gaat worden.
Het gaat snel en geeft houvast; je maakt een concreet
werkstuk, met permanent markers of kleurpotlood.
Door het in schilderen, maak je steeds nieuwe keuzes en
kan het naar behoefte nog heel fijn afwerken.
Je kunt het ten alle tijden onderbreken en weer oppakken.
Je verbinden met het vormkarakter van alle 9 getallen en
hier direct sterren, molentjes en lotus vormen van maken,
maakt je geleidelijk tot authentiek kunstenaar.
Omdat het kleuren een traag proces is wat naar je binnen
trekt, adem je dieper. Het stimuleert de fantasie, hersen
synchronisatie en fijne motoriek!
Kinderen, gehandicapten en ouderen
kun je wat helpen om de sjabloon vast
te houden, zolang ze maar zelf kiezen
en schuiven welke compositie ze
willen maken. Ik stel me voor dat zelfs
blinde mensen door het voelen van de
vormen ook hun visie ermee kunnen
uitdrukken.

KUNST MAAK JEZELF
is niet teveel gezegd,
dus valt dit project onder
KUNST EDUCATIE
voor jong en oud!
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10 geometrische sjablonen: 3- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 hoek, ruit, half rondje en lotus
blad, in transparant acryl, 2 mm dik, beschermfolie aan beide zijden

De kantlijn van elke sjabloon is 7,5 cm
waardoor ze perfect met elkaar
gecombineerd kunnen worden.
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