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KunstenHuis Cultuur & Samenleving

A r t E x p r e s s 
maatjesproject voor jongeren van 13 t/m 19 jaar

“Zin om samen iets 
creatiefs te doen?”



ARTEXPRESS 4 YOU?
• Woon je in de gemeente Zeist?
• Ben je 13 tot 19 jaar?
• Mis je een doel?
• Wil je lekker creatief bezig zijn?
• Graag even het huis uit?
• Lekker kletsen of gewoon een 

luisterend oor?
• Een vast moment in de week?

Bij ArtExpress bepaal jij wat je doet! 

BEN JIJ EEN MAATJE?
• Studeer je en zoek je een stage?
• Wil jij van betekenis zijn voor een 

ander?
• Ben je graag creatief bezig?
• Ben je minimaal 1 dag in de week 

beschikbaar?
• Wil jij jezelf ontwikkelen onder 

begeleiding van professionals?
• Wil jij de de sociale kaart leren 

kennen?

Word dan maatje bij ArtExpress!

 

kunstenhuis.nl

AANMELDEN & INFORMATIE

 vkabat@kunstenhuis.nl
 030 695 83 93
 kunstenhuis.nl/cultuur-samenleving

LOCATIES

KunstenHuis Cultuur & Samenleving
De Egeling: Egelinglaan 2b, Zeist
Het Lichtruim: Planetenplein 2 De Bilt

Bekijk het complete aanbod op 

ArtExpress
Ben je graag creatief bezig, doe je dat graag samen? Vind je het fijn om structuur te 
hebben en even niet bezig te zijn met de zorgen van alledag. 
Dan is ArtExpress misschien wat voor jou!

Het ArtExpress Maatjesproject is er voor jongeren van 13 tot 19 jaar, waarbij je op 
een vast moment samen met een maatje, live creatief aan de slag gaat. Gewoon 
lekker bezig of met een specifiek doel. Jij kiest! Daarnaast is er alle tijd om samen 
een kop thee/koffie te drinken of te wandelen.

Omdat de behoeftes en leeftijden verschillen bepaal jij hoe ArtExpress er voor jou 
uit ziet.

‘ArtExpress biedt perspectief  
voor zowel jongere als maatje!’

ArtExpress  i s  een pro ject  van :


