
Crowdfunding voor het ParkinsonFonds

Workshop
om het “ParkinsonGrasveld” te maken

Een belangeloos initiatief van kunstenaar Twan Hendriks
 info@kunstwan.nl  06-12282793  www.kunstwan.nl

Inschrijfformulier

Workshop “ParkinsonGrasveld”
De workshops zijn, om te beginnen, als eerst gepland op de eerste zondag van 
de maand, in overleg worden er meerdere zondagen van de maand ingezet. Geef 
u keuze volgorde met een 1, 2 of 3  aan. Op moment van inlevering wordt de 
plaats voor u gereserveerd. Bij een al volgeboekte workshop wordt uw 2e of 3e 
keus ingevuld. Plaats is definitief op het moment van de binnengekomen betaling 
op banknummer NL78INGB0002240771 t.n.v. A.A.P. Hendriks, o.v.v.: PF work-
shop. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang 50% retour. Door ondertekening 
verbindt u zich aan deze regels. 

Naam    ............................................................................
Straat    ............................................................................
Postcode   ............................................................................
Woonplaats   ............................................................................
Telefoon   ............................................................................
Mailadres   ............................................................................

Handtekening   ............................................................................

Uw keuze

O  03-september-2017 O  04-maart-2018

O  01-oktober-2017  O  01-april-2018 

O  05-november-2017 O  13-mei-2018

O  14-januari-2018  O  03-juni-2018

O  04-februari-2018  O  01-juli-2018

O Stuur mij informatie als andere data bekend zijn

Sturen naar Twan Hendriks, Bredaseweg 214 5038 NM Tilburg, of digitaal.
Het is ook mogelijk om online een formulier in te vullen. www.kunstwan.nl

Foto manipulatie; Twan Hendriks 



Ieder grassprietje deint zijn eigen richting door aanzet van dezelfde wind.
Zoals ieder Parkinson patiënt zijn eigen koers heeft en mee moet deinen met die-
zelfde wind. De wind die leidt tot flexibiliteit, reflectie en positiviteit.

In de workshop maakt u een grasfiguur van klei onder begeleiding en assistentie 
van kunstenaar Twan Hendriks. 250 grasfiguren zijn nodig voor een grasveld 
van minimaal 5x5 meter (zie foto voorzijde). Het complete kunstproject “Par-
kinsonGrasveld” wordt gedoneerd aan een nog nader te noemen instelling dat 
sympathieën heeft met onderzoeken naar Parkinson. De opbrengst van de work-
shops wordt, minus de productiekosten, gedoneerd aan het ParkinsonFonds. Het 
ParkinsonFonds subsidieert baanbrekend onderzoek.

Het aantal deelnemers aan de workshops is maximaal 5. Het begint om 10:00 uur 
‘s morgens en eindigt om 16:00 uur. Om 12:00 uur wordt er een lunch geserveerd. 
Aan het einde van de dag wordt elke deelnemer gefotografeerd met zijn/haar gr-
asfiguur. Deze opname, inclusief zijn/haar verhaal in relatie met de betrokkenheid 
met dit initiatief, wordt gebruikt voor een boekwerk over het project.

Wat brengt het u:
• Avontuurlijke dag.
• Een kijkje in de wereld van professionele kunsten en keramiek.
• U wordt vereeuwigd met het resultaat, en uw verhaal verschijnt in boekvorm.
• Iedere deelnemer krijgt de boekuitgave als aandenken.
• Naamsvermelding bij het kunstwerk.
• Bijdrage aan een goed doel.
• En natuurlijk .... eeuwige roem.

De kosten bedragen € 150,- inclusief materiaal, lunch, koffie en thee.
De workshop vindt plaats in het gebouw “Goretti”, Wilhelminapark 53-54
in Tilburg. 
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