
De kracht van kleuren. 
 

Kleuren spreken tot de ziel. Kleuren en beelden. Dat merken we als we naar het 
nieuws kijken. Sommige beelden kunnen heel hard binnenkomen.  

Door ons op een kunstzinnige manier te verbinden met kleuren brengen we terug 
harmonie daar waar nodig.  

 Het heeft een helende en harmoniserende werking. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De oefeningen zijn antroposofisch geïnspireerd, dat wil zeggen dat we steeds op 

zoek gaan naar evenwicht in het beeld dat we maken en zo terug harmonie 
brengen daar waar iets uit balans was geraakt. 

 
Wat gaan we doen? 

Aan de hand van verschillende opdrachten, die we zowel met verf als met pastel 
uitwerken, gaan we de kracht van de kleuren proeven. Terwijl je je verbindt met 

een kleur kan je er de werking van in je ziel verkennen. Je kan een bepaalde 
stemming of gevoel gewaarworden en een bewuste interactie bewerkstelligen.  

 
Voor meer info over kunstzinnige therapie kan je terecht op mijn site 

www.sabinebalcaen.be 
 

Voor wie? 
Voor mensen die graag 

schilderen en met pastels werken, 
hun ziel verkennen, dat kan een heel avontuur zijn, 

willen vertragen, herbronnen en in het hier en nu komen, 
meer kleur en vreugde brengen in hun leven. 

 



Er is geen talent of ervaring nodig. Het gaat over verbinding maken met de 
kleuren en niet over presteren. 

 
Wanneer? 

Om de 2 weken op dinsdag: 07/02/23; 21/02; 07/03; 21/03; 18/04; 02/05; 
16/05; 30/05; 13/06; 27/6 van 9,00u tot 11,30u. 

Het is een open atelier. Daarmee bedoel ik dat je voor éen keer kan deelnemen, 
of enkel op de data die voor jou goed uitkomen. 

Er zit een opbouw in de reeks en het is gunstig heel het traject te volgen.  
 

Prijs: 
30€ per voormiddag, materiaal inbegrepen. 

Te storten op  BE64 7360 7438 8152 
 

Waar? 
Te Wortegem of Waregem, afhankelijk van de groep. 

 
Inschrijven 

Per mail op sabine.balcaen@telenet.be of per sms op 0473/790029 
 

Van Harte Welkom! 
 

 
 

Sabine 
 


