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Workshop Finger-Painting met Cobra Olieverf 

Laat je kwasten thuis! Wij gaan tijdens deze workshop met onze handen werken! 

In dit +/- 4 uur durende workshop  gaan jullie zelf kennis maken met deze prachtig techniek door een 
eigen beeld te schilderen met je vingers op een 3D paneel met gebruik van Cobra wateroplosbare 
olieverf.  

Beeld 

Tijdens de workshop beginnen we natuurlijk met het kiezen van een beeld en je compositie grof op 
doek tekenen. Neem eventueel een voorbeeld mee of begin thuis alvast met schetsen. Hou rekening 
met het feit dat je vingers dikker zijn dan een kwast bij het selecteren van een afbeelding, dus niet te 
klein of detaillistisch werken. Subjectief of abstract maakt niet uit. Er zijn evt. ook mappen vol 
inspiratie aanwezig in het atelier. 

Materialen 

In deze workshop ga je gebruik maken van Cobra water verwerkbare olieverf. Je hoeft geen kwasten 
schoon te maken en tussen kleuren veeg je je handen af aan een doekje of je laat de toeval spelen 
door de kleuren elkaar te laten ‘besmetten’. Je draagt wel nitril handschoenen, maakt gebruik van 
een afscheurpallet, afveegpapier, een schort en werkt op een 3D schilderdoek (50 x 70 of 60 x 80 cm) 
om een mooi eigen werk te maken met deze verassende techniek.  Je mag zelf weten of je aan een 
ezel of tafel wil werken .   

Aan het werk 

De workshop duurt 3,5-4 uur. Koffie en thee is aanwezig. Na een kort demonstratie door mij ga je zelf 
lekker aan de slag met ondersteuning van mij. 

Meenemen? 

Cobra heeft net zoals gewone olieverf een lange droogtijd. De werkstukken kunnen voorzichtig 
worden meegenomen (plat op een beschermdoek in een kofferbak) of kunnen in overleg na een 
week worden opgehaald. 

Groepsgroote 

Tot 6 personen 

Locatie 

Atelier The Art Room, Burensedijk 31 in Buurmalsen.  

Data 

In overleg / zie Agenda 

Kosten 

€ 85,- p.p. All-In (inclusief alle materialen, gebruik gereedschap, dagdeel les/huur atelier, koffie/thee 
en 21% BTW.)  

 


