
JUNIOR ACADEMY 

Teken of schilder je veel? 
Ben je graag creatief bezig? 
Denk je vaak net even anders dan anderen?   
Dan is de Junior Academy Delfshaven echt iets voor jou! 

DELFSHAVEN



Junior Academie Delfshaven is specifiek gericht 
op jongeren die graag hun artistieke skills willen 
verbreden. Werken in een atelier met een lekkere 
vrije sfeer, waar jonge kunstenaars de leerlingen 
begeleiden en waar met lessen en workshops zij 
hun talent en stijl verder kunnen onderzoeken! 

Wat ga je doen en leren? 
Je krijgt workshops aangeboden in verschillende beeldende technieken; jouw 
eigen ideeën staan centraal. Ook gaan we op excursie naar de Willem de Kooning 
Academie. Zo kun eens kijken hoe het is om te studeren op een kunstacademie. 
Daarnaast komen er verschillende Rotterdamse kunstenaars en ontwerpers die 
gastlessen geven of gaan we bij hen op atelierbezoek. Zo ondervind je hoe een 
kunstenaar geïnspireerd raakt, denkt, werkt en leeft.

Hoe zien deze lessen eruit? 
Dit aanbod is gericht op leerlingen van 14 t/m 19 jaar oud.  De module duurt 12 
weken en is opgedeeld in twee blokken van zes lessen. In deze blokken werk je 
steeds weer met nieuwe thema’s en technieken. De lessen zijn op donderdag 
van 17:30 - 19:00 en worden gegeven door docent en kunstenaar Michelle 
Kootkar. We vragen voor deze lessen een bijdrage van zestig euro.  
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Wat is PUNT 5 ? 
PUNT 5 is een atelier in Delfshaven waar kunstenaars lesgeven aan heel diverse 
doelgroepen. Iedereen is bij ons welkom; kinderen, jongeren, ouderen, peuters, 
speciaal onderwijs en schoolklassen vanuit heel Rotterdam. Het atelier PUNT 5 
is gevestigd in De Fabriek van Delfshaven. Een supermooie en bijzondere ruimte 
met enorme ramen waardoor je de voorbijvarende schepen op de Schie kan zien 
terwijl je ets afdrukt. Zie ook: www.kinderatelierpunt5.nl

Kinderatelier PUNT5 - Mathenesserdijk 418 B/C - 3026 GV Rotterdam - 06 40472417 
Vragen? Neem contact op: stichtingpunt5@tele2.nl


