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	 	 EVEN VOORSTELLEN 
 
Mijn naam is Risja Steeghs en ik ben beeldend 
kunstenaar, ontwerper en eigenaresse van RISJA 
Gallery te Reuver 
 
Ik ben ooit begonnen als autodidact met een enorme 
passie en drive om de wereld en mijzelf om te toveren 
tot een groot kunstwerk. Inmiddels heb ik een Master 
afgerond in Londen en ben ik trotse eigenaar van 
RISJA Gallery, een ruimte waar alles kunst is.  
 
Ik ben teruggereisd naar de regio omdat ik een grote 
potentie zie in Limburg als cultuurregio. En ik het een 
mooie kans vind om hier mijn kracht en creativiteit te 
delen als mens en maker.  
 
Dit voorstel is ontstaan uit de liefde om mijn creativiteit 
en kennis over te dragen aan de jongere generatie. 
Juist nu is het belangrijk dat we verbinden door middel 
van creativiteit. In iedereen, groot of klein, zit een 
kunstenaar verborgen. Laat het nou net mijn talent zijn 
om deze naar boven te toveren. 
	 	 	  
	 	 	 www.risjasteeghs.com



	 	  
	 	 KUNST IS VOOR IEDEREEN



	 	 	 	 VISIE 
 
Ik geloof dat kunst voor iedereen is. Kunst is een krachtig 
communicatie middel, waarmee je mensen kunt inspireren, 
ontroeren en motiveren. Mits goed ingezet kan kunst een 
glimlach toveren op het gezicht van iedereen.  
Ik vind het belangrijk dat kunst toegankelijk is. Kunst moet niet 
alleen in musea en instituten te bewonderen zijn tegen een 
toegangsprijs. Maar zou voor jong en oud beschikbaar 
moeten zijn. Ten alle tijden. 

De laatste jaren is mijn passie ontstaan om mijn creativiteit 
over te dragen aan de jonge generatie. Dit begon door 
workshops tijdens mijn opleiding. En hierna gebonden aan 
mijn tentoonstellingen. Ik merkte dat de combinatie van kijken 
naar kunst en meteen daarna samen werk maken, heel sterk 
is. Dit zorgt voor een directe verbinding tussen kinderen, mijn 
werk en hun eigen creativiteit en verbeeldingskracht.  
 
Ik wil ieder kind zijn eigen handschrift laten ontdekken. Ik 
vind het belangrijk dat iedereen vanuit zijn eigen unieke 
creatieve kracht leert uit te drukken. En daar zelfvertrouwen 
uit haalt. 
Er zit een kleine kunstenaar in iedereen verborgen. Door 
middel van mijn workshops -in de klas of op locatie- haal ik 
deze daarboven. In een rustige, veilige sfeer en met 
persoonlijke aandacht maakt iedereen zo zijn eigen creatie. 



	 	 	 	 IN DIT VOORSTEL VIND JE  

 
- een creatief plan op maat voor jouw klas 
 
- een uniek en kleurrijk concept  
 
- een persoonlijke en inspirerende manier om kunst   
  over te dragen op de kids in een veilige omgeving 
 
- een creatieve sparringspartner voor de toekomst





 
	 	 	 	 	 	 	 CONCEPT 
 

PRESENTATIE  
Met foto’s, filmpjes en een aantal echte kunstwerken in de klas  
 
 
WORKSHOP  
Doelgerichte, simpele opdrachten waarbij iedereen aan het eind van de dag een eigen 
kunstwerk heeft gemaakt 
 
 
KUNST MAKEN TUSSEN DE KUNSTWERKEN 
Galerie en atelierbezoek bij een echte kunstenaar  
Betoverd door alle kunstwerken en kleuren, 
samen aan de slag om ieders eigen kunstenaar naar buiten te toveren! 
Tussen de kunstwerken, jouw eigen werk maken. 
 
 



	 	 	 	 	 	 	 	 PAKKETTEN  
 
KUNSTENAAR VOOR EEN DAG 
1 bezoek in de klas  
een digitale presentatie met foto’s en film 
een aantal echte kunstwerken in de klas om aan te raken en te bekijken 
workshop van een dagdeel waarbij we werken aan een gerichte opdracht  
Iedereen maakt een eigen kunstwerk dat daarna mee naar huis kan  
 
ONTWIKKEL JE EIGEN KUNSTENAAR 
4  bezoeken verdeeld over het schooljaar waarvan 1 in de galerie 
een digitale presentatie  
een aantal echte kunstwerken in de klas  
een rondleiding door de galerie van de kunstenaar met aansluitende workshop tussen de kunst 
4 workshops waarin we steeds een nieuw medium ontdekken en met andere materialen aan de slag gaan. Om zo 
kennis op te bouwen en vrijheid in expressie.  
Thema’s: Textiel, Klei, Sculptuur & Schilderen op muziek 
 
TUSSEN DE KUNST 
Rondleiding door de Galerie in Reuver waar iedereen tussen de kunstwerken mag lopen 
een korte opdracht tussen mijn kunstwerken; leren observeren en voelen wat kunst doet 
grote workshop waarbij we tussen de kunst een eigen kunstwerk maken 
 
Pakketten zijn uit te breiden met extra dagen  
& kunnen ingekleurd worden naar de behoeften van de groep m.b.t. materiaalkeuze. 



KUNST LEEFT!



	 	 	 	 WAT JE VAN MIJ MAG VERWACHTEN 
 
 
Een professionele, kleurrijke presentatie met een portie goede energie  
 
 
Persoonlijke en warme begeleiding, zodat iedereen vertrouwen heeft om 
zijn/haar eigen creativiteit te ontdekken 
 
 
Passie en toewijding voor de kinderen 

 
Originele opdrachten die passen in deze tijdsgeest 

 
Een dosis gratis inspiratie  
 





	 	 	 	 	 	 	 	 PAKKETPRIJZEN 
 

KUNSTENAAR VOOR EEN DAG	 	 	 	 	 	 	 	 	 175 euro 
incl. voorbereiding 
incl. materiaalkosten 
 
 
ONTWIKKEL JE EIGEN KUNSTENAAR		 	 	 	 	 	   	 675 euro 

incl. voorbereiding  

incl. materiaalkosten 
 
 
EXTRA DAG 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 175 euro 
 
 
 
TUSSEN DE KUNST 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 200 euro 
inclusief limonade, cake en originele rondleiding 
incl. materiaalkosten 
 
 

Zonder pakket ben ik ook in te zetten voor een uurprijs van 90 euro. excl materiaalkosten.



	 	 	 	 	 	 	 	 MATERIAAL 
 
	 	 Ik geef les in de volgende kunstvormen en materialen 
 
 
- Schilderen & tekenen 

- Textielverf/ batik  
 
- Kleien & Glazuren 
 
- Sculptuur maken  
 
- Sieraden van klei en kralen 
 





	 	 	 	 	 CONTACT 
 

e-mail: risja@risjasteeghs.com 
tel.: 0645136639 

website: www.risjasteeghs.com 
instagram: @risjasteeghs & @risjagallery



 
 

Dit voorstel is speciaal gemaakt 
voor jou. 

Ik kijk er naar uit om samen met 
jouw klas een kleurrijke beleving 

te creëren! 
 
 

Risja



	 	  
	 	 	 	  
TOT SNEL!


