
 



 
 

INSPIRATIE – ONLINE LESSEN 
HOBBY & KUNST 

POWERTEX, MIXED MEDIA & MEER 
 
 
 

Waar gaan deze inspiratie onl ine lessen over ? 
Zoals je waarschijnlijk wel weet, zegt deze quote alles over mij en is dit 
het liefste wat ik doe, mijn levensdoel en drijfveer, mijn creatieve passie. 

Ik wil mijn kennis delen, mijn ervaringen, mijn expertise.  
Ik zou graag een spoor in deze wereld nalaten, iets betekend hebben, 

voor mijn partner, voor mijn familie & vrienden en voor JOU.. 
Misschien droom ik groots, maar ik heb liever dromen, nieuwe 

uitdagingen, … dan er geen te hebben en binnen enkele jaren mezelf het 
verwijt te moeten maken, waarom heb je je dromen niet uitgevoerd. 
Mijn doel met dit project, is dus je te inspireren, te motiveren om te 
creëren, om je onze wereldse schoonheid te laten zien, onze grootste 
bron van inspiratie, om je te leren spelen met kleuren ... Ik wil dat je 
verschillende technieken probeert, nieuwe mogelijkheden verkent, je 

creativiteit uitbreidt, risico's neemt, ontspant, jezelf verzorgt, jezelf 
uitdaagt … dat alles om je leven in balans te houden/te brengen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ik heb eerst wat vragen , die ik graag zou 
wil len dat je even beantwoordt: 

Je houdt van creëren ? 
Je zou graag extra gemotiveerd worden om te creëren ? 

Je wil leren, exploreren, groeien, … 
Je wil meer weten over Powertex & Mixed Media Technieken ? 

Je zoekt Inspiratie ? 
Je zoekt een creatieve Passie ? 

Je zoekt ondersteuning, feedback, motivatie, begeleiding ? 
Je wil je ideeën, je creaties delen, vragen kunnen stellen ? 

 
Als je antwoord JA is op alle vragen of bijna allemaal, dan zijn deze 

INSPIRATIE Hobby & Kunst Online Lessen iets voor jou, een uitdaging 
die je zou moeten overwegen, inderdaad ik denk dat ik met deze 

 
 INSPIRATIE ONLINE CLASS 

dan goed NIEUWS heb voor jou 
Bij min. 10 deelnemers start er een eerste groep  

en met een max. aan 25 personen. 
 

Wat voor soort inspirerende taken kri jg je ? 
Gedurende 12 maanden zal ik je maandelijks een inspirerende 
opdracht geven op basis van bepaalde onderwerpen, teksten, 

foto's, ideeën, ... Je zal niet altijd dingen moeten creëren, maar je 
moet uiteraard wel een aantal taken vervullen, documentatie, 
ideeën verzamelen ... je ideeën delen, oplossingen, voorstellen, …  
en ook aan de andere deelnemers je mening of advies geven … 

 
 
 
 

 



 
 

Hoeveel ti jd moet je hiervoor uit trekken ? 
Ik denk dat je 1 à max. 2 dagen per maand nodig hebt om elke 

uitdaging te kunnen vervullen, maar dit ligt volledig bij jou. 
Je kiest zelf hoeveel tijd en moeite je in elke opdracht wil 
investeren. Niettemin, zul je wel wat tijd hiervoor moeten 
inplannen. Er een gewoonte van te maken regelmatig tijd te 
maken voor jezelf, je creativeit en/of stijl te ontwikkelen,  

je nieuwsgierigheid, je zintuigen te prikkelen. 
Als je je aanmeldt, moet het natuurlijk de bedoeling zijn om jou 
inbreng te geven, althans niet zozeer voor mij, dan wel ook voor 

de andere deelnemers, maar in de eerste plaats voor jezelf. 
Om een leuk evenwicht in het leven te vinden.  

De tijd is te kort om er niet van te genieten en  
om geen tijd te maken voor de dingen die je wilt. 

 
Voor wie is dit bedoeld ? 

Hobbyisten & Kunstenaars - Beginners tot Gevorderden 
met enige kennis van Powertex en/of Mixed Media  

iedereen is welkom 
 

Als je op echter op zoek bent naar precieze stap voor stap 
technieken, dan ben je wellicht meer geïnteresseerd in de thema 

techniek E-boeken die vanaf oktober 2017 stap voor stap 
beschikbaar zullen zijn - wees ervan bewust dat deze echter een 

totaal andere inhoud en doel op zich hebben. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Welk material heb je nodig ? 
Alles en nog wat kan gebruikt worden.  

Dagelijkse en / of gerecycleerde materialen en voorwerpen. 
Oude papieren, tijdschriften, afbeeldingen, ... 

Powertex, Mixed Media, Acryl, Bisters, Inkten, ... 
Je hoeft geen grote investeringen te maken, als je dat niet wilt. 

Je kan zo veel of zo weinig geld uitgeven als je wil. 
Daag  jezelf uit met de beschikbare materialen die je hebt. 
Je kan je eigen favoriete merken en producten gebruiken. 

Er wordt voornamelijk op papier, canvasdoek(jes) gewerkt, ... 
 

Wat wordt er van jou verwacht ? 
Wanneer je je aanmeldt, is het niet verplicht om alle uitdagingen 

uit te werken, als je je niet geïnspireerd voelt, kan je een 
uitdaging overslaan, maar vanzelfsprekend wordt verwacht dat 

elke deelnemer iets bijdraagt. Jou input wordt zeer gewaardeerd 
en is ook motiverend voor andere leden.  Laat je aankoop je 

creatieve aankoop waard zijn. Maak elk onderwerp inspirerend. 
 

Het is geen formele training, er worden geen certificaten verdeeld. 
Het gaat hier om inspiratie, het vertalen  

en toepassen van tips, tips en tricks, technieken  
en constructieve feedback krijgen van mij en andere deelnemers.  
Je kan ervoor kiezen om je eigen stijl te houden, of misschien is 

het net leuk om eens iets nieuws uit te proberen ;-) 
 
 
 
 
 



 
 

Wag mag je van mij verwachten ? 
 

Eenmaal per maand op de 22e krijg je een inspirerende 
uitdagende taak, telkens met verschillende onderwerpen, 

benaderingen, context, ... en ik zal graag jou mentor zijn en je 
gedachten, ideeën, creaties, vragen, twijfels, ... begeleiden 

jou creativiteit bespreken samen met de andere deelnemers met 
constructieve feedback / suggesties voor verbetering. 

 
Als je twijfelt om deel te nemen of twijfelt over mijn manier van 

coachen, mijn ervaring, mijn expertise, kun je mijn volledige 
(engelstalige) biografie hier lezen:  

 https://creyarte.jimdo.com/home/clemy/ zodat je het nodige 
vertrouwen in mij kan inwinnen en vaststellen dat ik de nodige 

knowhow en vaardigheden heb om je te coachen. 
 

Een korte samenvatting van mijn biografie:  
Sinds 35 jaar ben ik een ervaren coach op vele manieren.  

Wat mijn Powertex & Mixed Media beloop betreft, ben ik 8 jaar 
geleden met het product begonnen, als freelancer in opdracht van 

Brigitte Grade (eigenares Powertex), en heb ik inmiddels veel 
internationale en nationale distributeurs en trainers getraind, ... 
nieuwe tendensen gecreëerd, nieuw modellen voor internationale 

seminars & beurzen ontworpen, alsook voor publicaties in 
tijdschriften en boeken zoals HobbyHandig, Art & Deco, … 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ik heb mijn Atelier CréYarté waar ik sinds 1998 
creatieve en artistieke workshops organiseer. 

Nu minstens bijna 4 dagen per week het hele jaar door.  
met gelukkige mensen, waaronder ikzelf ;-) 

 
Neem alvast een kijkje in mijn fotogalerie: 

https://creyarte.jimdo.com/workshops-opleidingen/powertex-
workshops/workshops-powertex-gallery/  

 
Vraag je gratis Online Video Workshop ‘Provence’ aan, 

https://creyarte.jimdo.com/giveaway-online-workshop/	
en je gratis Online Powertex Fotoboeken 

https://creyarte.jimdo.com/giveaway-online-photobooks/  
 

Je kan ook een blik werpen op mijn facebook pagina’s: 
https://www.facebook.com/creyarte/ 

https://www.facebook.com/GalloshArt/ 
 

waar je tal van albums vindt 
met creaties van klanten 

Bedankt alvast om terwijl ook even mijn pagina te liken,  
zo blijf je alvast op de hoogte van alle nieuwtjes. 

 
Verder kan je je ook aansluiten bij mijn fb groep: 

https://www.facebook.com/groups/powertexmixedmedialoversworldwide/  
 
 
 
 
 



 
 
 

Hoe kan je deelnemen ? 
Je kan deze online inspiratie lessen aankopen via deze link: 

https://creyarte.jimdo.com/webshop/e-challenge/nl/ 
en je volgt dan de respectievelijke betalingsschermen. 

 
Hoeveel kost het  ? 

€ 33.00 per persoon (incl. BTW) /module 1 
 

Wat kri jg je hier dus voor ?  
= 12 x Creatieve Inspiratie via een geheime facebookgroep 

 = met 1 onderwerp/opdracht per month 
= Feedback, Coaching, Inspiratie, … 

Exclusief Materiaal ! 
 
Zodra ik jou betaling heb ontvangen, wordt je naam toegevoegd 
aan het geheime Facebook-forum, waar je de uitdagingen kunt 

vinden, uw vragen, uw resultaten, uw ...  
kunt posten, behalve de andere teamleden, kan niemand anders 

je vragen / antwoorden zien. Je kan me uiteraard ook via 
privémail contacteren indien je dat wenst.  

Om me toe te staan aan elke deelnemer correct feedback te 
geven, is er een max. van 25 deelnemers per module gepland.   

Zorg er dus voor dat je niet te lang aarzelt als je wilt 
deelnemen !!! We gaan op 22 sept. van start bij min. 10 pp. 

 
 
 
 
 



 
 

Wat komt daarna ? 
Al naargelang de interesse/vraag zal er het jaar erna een  
tweede module starten voor diegenen die module 1 hebben 

gevolgd en die verder wensen inspiratie opdrachten willen krijgen. 
 

Extra modules 1 gaan van start bij voldoende interesse 
(wachtlijst), weliswaar telkens met een aparte facebookgroep. 

 

KRIJG FEEDBACK OP JE CREATIEVE WERK 
LAAT ME JOU CREATIEVE COACH ZIJN 

VANUIT JE COMFORTABELE THUIS 
 
 

 
JOEEEPIEEEJEEE - IK WIL GRAAG DEELNEMEN 

IK SCHRIJF ME HIER IN: 
https://creyarte.jimdo.com/webshop/e-challenge/nl	
Alvast bij voorbaat dank voor het vertrouwen en  

graag tot binnenkort in de eerste creatieve inspiratieles ;-) 
 
 
 
 

 
 


