
Workshopweek in Zuid Frankrijk: ‘Naar buiten met Tanya Kraan’  
◌  kunsten  ◌ mediteren  ◌  wandelen  ◌ 

Van 3 t/m 9 september 2017 (week 36) strijkt Tanya neer bij Pauline en Maarten in Les 
Landes, alwaar ze een week vol afwisseling biedt. Niets moet, alles mag. Ervaring is niet 
nodig. 

 
Tanya Kraan (Winterswijk, 1965) woont en werkt in Lichtenvoorde waar ze haar eigen atelier 
aan huis heeft. 

In haar atelier komen vaste groepen mensen kunsten maken en worden er workshops en 
cursussen gegeven. Het spectrum loopt daarbij uiteen van abstract werken tot handletteren 
en van speksteen bewerken tot het maken van 3D-houtsculpturen. Naast dat Tanya graag 
werkt met andere mensen staat haar eigen ontwikkeling ook niet stil. Haar werk kenmerkt 
zich door niet-alledaagse vormen en vrolijke kleuren, zowel tweedimensionaal (het platte 
vlak) als ook driedimensionaal (ruimtelijk). De afgelopen jaren werkte ze voornamelijk op 
grote houten panelen: meestal ronde en organische vormen. Soms werd het kader aangepast 
aan het schilderij en in een enkel geval werden stukken hout over elkaar heen verwerkt 
zodat het een ruimtelijk werk werd. Ze geniet van het experimenteren met allerlei materiaal 
waaruit nieuw werk ontstaat. Daarnaast bewerkt ze ook hout, gips en celbeton. 

Een tweede passie van Tanya is wandelen. Ze is wandeltrainer Nordic Walking en Sportief 
Wandelen. Jaren geleden heeft ze haar licentie behaald bij de Atletiekunie. Iedere week 
gaat ze met een groep op pad door het prachtige Achterhoekse landschap. 

Een derde passie is mediteren. Als gecertificeerd meditatietrainer combineert ze dit met 
haar sportieve passie. Zo verzorgt zij met enige regelmaat stiltewandelingen in haar 
geboortestreek. 

Tanya trekt er nu op uit. Naar buiten … naar een prachtige locatie in Zuid Frankrijk.  

We gaan …  
  * kunst maken met natuurlijk materiaal uit de omgeving 
 * de rust zoeken, mediteren en wandelen in stilte (de meditaties zijn laagdrempelig) 
 * genieten van het eten en goede (thema)gesprekken voeren 
 * stoeien met teksten, gedichten en kunst  
 * het museum van Toulouse-Lautrec bezoeken en in zijn stijl een schilderij maken  
 * kijken of jij nog inbreng en ideeën hebt 

En dat alles in willekeurige volgorde: ‘we go with the flow’. Kortom, er staat ons een 
prachtige week te wachten. Enorm genieten dus. 

Via onderstaande link is meer informatie te vinden over o.a. workshops en kosten: http://
www.ateliersleslandes.com/. 

Om een beter beeld te krijgen van de bezigheden en ontwikkelingen van Tanya kun je het 
beste haar Facebookpagina bezoeken: https://www.facebook.com/tanya.kraan.3. Heb je 
vragen of wil je kennismaken voor de reis? Bel of mail. Welkom.  
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