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Gelukkig 2017! Ik wens je wederom het allerbeste;
liefde, gezondheid, geluk. Ik hoop dat het een
prachtig jaar gevuld met een hoop creativiteit en
inspiratie gaat worden voor je. Leuk dat je het nieuwe
jaar weer begint met Zenuari.
Eerst weer even wat huishoudelijke mededelingen.
Net als vorig jaar is er een Facebookpagina; Zenuari 2017. Hier kun je werk plaatsen
wat je tijdens Zenuari maakt en tips en tricks met elkaar delen. De voertaal in de
groep is Engels. Er doen (net als vorig jaar) ook mensen mee die geen Nederlands
spreken, het is fijn als je hier rekening mee probeert te houden wanneer je reageert
op het werk van een ander. Uiteraard kun je je werk ook delen als je geen Engels
spreekt! Wanneer je werk op Instagram plaatst vergeet dan niet de hashtag
#zenuari2017 toe te voegen. Ik probeer zo veel mogelijk te reageren op ieders werk.
Wil je op jouw werk van een dag specifiek van mij een reactie tag me dan even.
Ik heb op Facebook mappen aangemaakt waarin je je werk van die dag kunt
plaatsen. Zo krijgen we een mooi en overzichtelijk naslagwerk.
Heb je een dringende vraag aan mij? Mail me dan even. Wanneer je het in de
Facebookgroep vraagt heb je kans dat ik het mis. Ik probeer zo snel mogelijk te
reageren.
In dit e-book vind je de 'opdracht' voor die dag. Ik zet opdracht expres tussen
aanhalingstekens omdat ik hoop dat je het kan zien als een richtlijn, inspiratie. Voel je
vrij om er je eigen draai aan te geven! Let op! Het is geen wedstrijd, iedereen kan
meedoen! Zenuari is gericht op het aanwakkeren van het Zentangle-vlammetje in
jou. Nieuw dit jaar zijn de ‘gastopdrachten’, ik heb mijn krachten gebundeld met
een aantal andere CZT’s en samen brengen we jou 31 ideeën voor jouw Zentangle
tekeningen. Ellen, Stella, Diana, Marguerite en Karin heel erg bedankt voor jullie
bijdrage!
Geen stress als het niet lukt om helemaal bij te blijven. Ook na januari 2017 kun je
foto’s plaatsen in de Facebookgroep of op Instagram, ik beloof dat ik mijn best zal
doen om daar regelmatig te kijken en te reageren.
Ok. En dan nu aan de slag! Veel tangle-plezier!
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Dag 1; 2017
Zoals elk jaar vraag ik je op dag 1 van Zenuari
weer om je te laten inspireren door het nieuwe,
kersverse jaar.
Denk hierbij aan vuurwerk in je tangles of
misschien wil je de cijfers 2017 gebruiken? Voor
velen zal deze dag in het teken staan van
familiebezoeken gok ik, dus houd het vooral
simpel. Dit geeft je tevens de mogelijkheid om er
even rustig in te komen.
Plaats je tekening als je klaar bent in de
Facebookgroep en/of op Instagram. Kijk dan
meteen even wat de rest gemaakt heeft.

Dag 2; Stap CREATIEF het NIEUWE JAAR in
Op dag twee neemt Stella jullie graag mee op avontuur. Lees hieronder haar
‘opdracht’ voor jullie. De tekeningen zijn ook van Stella.
www.startangle.nl of https://www.facebook.com/startangleNL/
Graag neem ik de uitdaging aan om een bijdrage te leveren aan het e-book
‘Zenuari 2017’ van Anoeska. Zoals velen van jullie weten, woonde ik lang in Zeeland
en zag vaak prachtige “sporen”, afdrukken van voeten en sportschoenen, op het
strand. Je zult wel vaker getangeld hebben dus het woord “hulplijnen” (string) zal je
wel bekend zijn. Vandaag creëren we hulplijnen via een stempeltechniek. Zoek een
“interessante” schoenzool thuis of in je vrienden/familiekring en druk die af op wit of
gekleurd papier. (Heb je geen stempeldoos, trek dan de zoollijnen over met een
marker en druk dat af, maakt niet uit in welke kleur). Laat die lijnen en vormen je
inspireren tot een CREATIEVE STAP IN HET NIEUWE JAAR en ga je afdruk tangelen.
Graag wens ik iedereen veel inspiratie toe en tangleplezier in het 2017.
Stella Peters-Hessels
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Dag 3; Landschap
In mijn Zentangle tekeningen laat ik mij
regelmatig inspireren door mijn omgeving
(voorbeelden hiervan zie je hier en hier).
Vandaag wil ik je vragen om je te laten
inspireren door een landschap. Dat mag het
landschap zijn dat je nu ziet of zoek een foto op
internet of in een tijdschrift. (Of kijk tussen je oude
vakantiefoto’s.) Je kunt bijvoorbeeld lijnen uit het
landschap gebruiken als string, de kleuren in het
landschap terug laten komen in je tekening of
juist elementen uit je landschap zoals ik hiernaast
deed.

Dag 4; Dramatangles
Molly Hollibaugh van Zentangle heeft het over
dramatangles als ze spreekt over tangles die contrast
geven aan je tile. Meestal zijn dit de tangles met hierin
een flink wat zwart. Voorbeelden hiervan zijn:
Knightsbridge, Aquafleur, Bunzo, Jonqal.
Ga op zoek naar een dramatangle die jou aanspreekt en
gebruik deze vandaag in jouw tile.

Dag 5; Mini-tangles
We doen het vandaag rustig aan, we maken namelijk een mini-tangle. Kost niet veel
tijd en ruimte en kan dus altijd! (En overal…)
Gebruik een Bijou tile (5x5 cm) of snijd zelf papier op een klein formaat. Misschien wil
je zelfs nog wel kleiner dan Bijou-formaat…? Maak het jezelf niet te lastig, gebruik
bijvoorbeeld je favoriete tangles.
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Dag 6; Alfatangle
Ken je dat gevoel van uren naar een geschikte tangle te zoeken? Niet zo zen he?!
Vandaag ga je het jezelf daarom wat makkelijker maken. Kies een letter uit het
alfabet, bijvoorbeeld de eerste letter van je naam, en gebruik vandaag alleen maar
tangles die met die letter beginnen. Dat zijn ineens veel minder opties, hè lekker!

Dag 7; ZIA object
Zoals je wellicht hebt meegekregen heb ik in 2016 mee mogen werken aan ‘das
grosse Zentangle Kreativbuch’ van Beate Winkler. In dit boek zie je verschillende
ideeën voor Zentangle, want je kunt op zoveel meer dan alleen papier tangelen.
Voor in het boek tangelde ik op vogelhuisjes en op houten armbanden. Vandaag
wil ik je uitdagen om eens na te denken over waar je nog meer op zou kunnen en
willen tangelen. De mogelijkheden zijn ook hierbij uiteraard weer eindeloos!

Dag 8; Zendala
Voordat ik CZT werd gaf ik mandala tekenles. Nog steeds
vind ik de vorm van een mandala erg mooi. Een Zendala is
een combinatie van deze twee kunstvormen, tangles in de
mandalavorm. Vandaag wil ik je vragen om eens een
zendala te maken. Je kunt dit op verschillende manieren
aanpakken. Je kunt werken met een verdeling in je cirkel
of gewoon vanuit de losse pols een string tekenen.

TIP: Een simpele verdeling in de cirkel maak je als volgt:
1. Teken een cirkel op je papier, trek hiervoor een glas of een beker. Of gebruik
gewoon twee Zendala tiles zoals ik op de foto’s doe. Deze cirkel is de buitenrand
van je Zendala.
2. Zet nu met potlood een stip (ongeveer) in het midden van deze cirkel.
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3. Trek nu nog eens hetzelfde glas om, maar zorg nu dat het glas de stip in de cirkel
raakt. (Uiteindelijk teken je dus maar een halve cirkel nu.)
4. Zet je glas nog eens neer maar zorg nu dat het glas de stip in het midden raakt en
de halve cirkel die je net tekende (je ziet een ellips verschijnen).
5. Herhaal dit tot je drie ellipsen hebt.
6. Als je wilt kun je op deze manier nog eens drie ellipsen toevoegen.
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Dag 9; Een labyrint of doolhof als string!
Op dag 9 laat Diana jullie haar geweldige labyrinten zien.
http://dischdisch.blogspot.nl
Vandaag gaan we een zelf getekend labyrint (doolhof) als string gebruiken voor je
tile.
Ik heb voor de labyrint string gekozen omdat er veel paralellen te trekken zijn tussen
bijvoorbeeld het lopen van een labyrint en Zentangle.
Beide kunnen gebruikt worden voor meditatieve doeleinden, de weg naar het
middelpunt van het labyrint kan gebruikt worden om zaken los te laten, net als bij
Zentangle, op het moment dat je de focus legt op elke lijn die je zet, kun je zaken
loslaten, en helemaal tot rust komen.
Aangekomen in het centrum kom je tot jezelf, en openbaren zich nieuwe
mogelijkheden. Zo ook bij Zentangle, je kunt helemaal jezelf zijn, er is geen goed of
fout, alleen maar mogelijkheden.
En bij de weg terug naar buiten toon je dankbaarheid voor de nieuwe inzichten, zo
ook bij Zentangle, de bewondering bij het afmaken van je tile, tot de conclusie
komend dat je niet gedacht had dit vooraf te kunnen, Anything is possible… one
stroke at a time!
Buiten het meditatieve aspect is het natuurlijk ook gewoon leuk om een labyrint te
lopen, en bezig te zijn met Zentangle.
Nu aan de slag, ik heb 2 manieren voor jullie uitgewerkt om een labyrint string te
tekenen. Kies er 1, (of bedenk en maak er zelf een) en tangle je weg door je labyrint.
Veel plezier!
Diana
Voorbeeld 1: De step-out levert een rond labyrint op, in het voorbeeld dat ik
getekend heb, heb ik het labyrint wat vierkanter gemaakt.
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Voorbeeld 2: Start met een plusteken. Het voorbeeld heb ik getekend op een
zendala tile.

Voorbeeld 3: 2 spiralen die als het ware in elkaar zijn gedraaid leveren een
labyrint op met 2 ingangen c.q. uitgangen.

Dag 10; Sneeuwvlokje
Ondanks dat ik niet echt van sneeuw hou (alleen als
ik nergens heen hoef…) hou ik wel enorm van
sneeuwvlokken! Heb je die al eens goed van
dichtbij bekeken?? Nee? Er zijn gelukkig heel veel
foto’s op internet van te vinden…
Tangle vandaag eens een sneeuwvlokje.
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Dag 11; Rechte lijnen
De string is natuurlijk de basis van je Zentangle tekening, dat weet je allang. Je weet
ook dat een string nooit precies hetzelfde is en dat je hem op verschillende
manieren kunt vormgeven.
Vandaag wil ik je uitdagen om bij het tekenen van je string alleen maar gebruik te
maken van rechte lijnen. Welke tangles je gebruikt, organisch of strak, is aan jou.

Dag 12; ‘Graphite is the new
black’
Enige tijd geleden schreef ik een
blogberichtje met als titel ‘graphite is the
new black’. (Je leest het hier.) In het
blogbericht legde ik uit dat je grafiet,
potlood, nog op meer manieren dan alleen
schaduw aanbrengen in je Zentangle
tekening kan gebruiken. Het potlood kan
een onderdeel van je compositie worden.
Speel vandaag eens met potlood als
belangrijk onderdeel van je tekening.

Dag 13; Monotangle
Vorig jaar ook al onderdeel van Zenuari; de monotangle.
Het begrip monotangle is ooit verzonnen door Laura
Harms, de Zentangle Diva.
Ik vind zelf een monotangle erg leuk om te doen. Het is Zen
bij uitstek omdat je maar één tangle gebruikt. Je leert
vervolgens ook goed de tangle en zijn mogelijkheden
kennen. Heerlijk spelen dus.
Ik schreef eerder al eens een blogbericht over monotangle
voor Groene Hart Creatief. Je leest het hier.

Dag 14; Geïnspireerd door…
Zoals je misschien gezien hebt bij dag 7 heb ik me bij het maken van de armbanden
voor het boek van Beate laten inspireren door Mondriaan. De binnenkanten van de
armbanden kregen een laagje acrylverf in de primaire kleuren. De buitenkanten
werden wit en zwart. Ik wil je vandaag uitdagen om een kunstenaar die jou
aanspreekt te kiezen en je door hem of haar te laten inspireren in jouw Zentangle
tekening van vandaag.
Dit kun je doen door typisch kleurgebruik van jouw kunstenaar terug te laten komen,
door typerende vormen te gebruiken, of door je door een kunstwerk te laten
inspireren voor een string. Zoals altijd zijn de mogelijkheden weer eindeloos. Leef je
uit!
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Dag 15; Duocolor
Maak vandaag eens een Zentangle tekening met twee verschillend gekleurde
pennen. Op de Renaissance tiles doe je dit waarschijnlijk al, je gebruikt afwisselend
bruin en zwart. Maar ook op de witte en zelfs op de zwarte tiles is dit een leuke
mogelijkheid. Kies zelf de kleuren die je wilt gebruiken.
Op de zwarte tile hierboven heb ik eerst gewerkt met een witte gelpen. Nadat ik alle
tangles met wit had getekend ben ik met een bruine pen over de witte lijnen heen
gegaan. Een precies werkje, maar het resultaat is verrassend leuk. Zorg er wel voor
dat je witte gelpen helemaal droog is voordat je er met je Micron over gaat.

Dag 16; ‘New to me’
Afgelopen oktober deed ik weer mee aan
Inktober, een initiatief van Mr. Jake Parker. De
bedoeling is om elke dag een inkttekening te
maken. Als je het mij vraagt natuurlijk bij uitstek
geschikt voor Zentangle tekeningen. Ik hield
me niet aan zijn opdrachten maar ik verzon
een extra uitdaging voor mezelf. Ik ging elke
dag een Zentangle tekening maken met ‘new
to me tangles’, tangles die ik nog nooit eerder
gebruikte. Best een klusje om zoveel nieuwe,
en leuke, tangles te zoeken maar het is me
gelukt.

Vandaag daag ik jou uit een tile te vullen met tangles die je nog niet eerder
gebruikte.
Voor inspiratie kun je kijken op de website van Tanglepatterns of Pattern-Collections.
TIP! Vind je een tangle die je leuk vindt? Kijk dan eens of de maker van die tangle
nog meer stepouts gemaakt heeft. Grote kans dat die tangles je ook bevallen!
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Dag 17; Huis, Tuin en Keuken string
Vandaag neemt mijn collega Ellen Gozeling jullie mee op speurtocht door jouw
rommel-laatjes.
http://www.kunstkamer.info of http://www.facebook.com/kunstkamersassenheim

1. Zoek wat spulletjes bij elkaar uit een rommel-la.
Rangschik deze op een tile tot je een leuke
compositie hebt.

2. Teken deze compositie met potlood op je tile. Je hebt nu je string.
3. Tangle!
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Dag 18; Glitterbom
Zo nu en dan kan ik een beetje glitter in mijn tekeningen best waarderen, het geeft
de tekening soms net dat beetje extra dat het nog nodig bleek te hebben.
Voor vandaag wil ik je dan ook vragen wat glitter toe te voegen aan je tile. Je kunt
denken aan gebruik maken van glittergelpennen (mijn favoriet zijn de Stardust
gelpennen van Bruynzeel-Sakura). Je kunt ook aan de slag met lijm en glitter; bereid
je dan wel voor op nog weken glitter vinden in huis. ;-)

Dag 19; Handlettering
Op het moment is handlettering ontzettend
populair. Voor degenen die het nog niet kennen:
Handlettering is het tekenen van letters. Wat mij
betreft een super combinatie met Zentangle. Ga op
zoek naar een mooie lettertype dat je kunt
natekenen en combineer dit met Zentangle.

Dag 20; 3Z!
Net nieuw; de 3Z tiles van Zentangle inc. Deze kleine
driehoekjes hebben nu al mijn hart gestolen.
De opdracht van vandaag is om eens aan de slag te
gaan op een 3Z tile. Heb je deze nog niet? Knip er dan
een uit een original tile. Elke zijde van de driehoek is net zo
lang als een zijde van een original tile.

Dag 21; Zengems!
Vorig jaar tijdens Zenuari was de Zengem-rage net een beetje op gang, inmiddels
zijn we een jaar verder en zijn de gems nog steeds mateloos populair. Teken
vandaag eens zo’n gem in je Zentangle tekening. Je kunt je Zengems een mooie
zetting geven als je wilt. Voor inspiratie kijk je even op een van mijn Pinterest borden;
hier of hier.
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Dag 22; Hefty Hack
De fans van Vrij Expressief of de Diva
hebben deze techniek al vaker voorbij zien
komen. De Hefty Hack. Hefty is een merk
dat plastic zakjes maakt en dat is dan ook
precies wat je nodig hebt hiervoor.
Wat je verder nodig hebt zijn stiften die niet
watervast zijn (ik gebruikte stiften van
Tombow en Staedtler). Een penseel en
water (of een aquabrush, een penseel dat
je vult met water), keukenpapier en
uiteraard papier (ik gebruik tiles van
Zentangle®).
In de collage hiernaast zie je hoe je te werk
gaat. Je kiest om te beginnen een aantal
kleuren, kies kleuren die met elkaar kunnen
mengen zonder dat je modder krijgt.
Op het zakje krabbel je wat kleur van de
stiften neer. Hierna druppel je wat water op
je papier, zakje er op (met de kleur naar
beneden...) en even rustig aan duwen. Je
ziet dat de kleuren mengen met het water
en elkaar. Als je tile helemaal opgedroogd
is kun je aan de slag met je Micron en je
favoriete tangles.

Dag 23; Zentangle Remix
Vandaag wil ik je vragen om eens door je oude(re)
Zentangle tekeningen te bladeren. Ik vind dit altijd
heerlijk! Je komt tijdens dit bladeren vast een tekeningen
tegen waar je, om welke reden dan ook, even bij stil blijft
staan. Ik wil je vragen om die tekening te gaan remixen.
Remix: Een aangepaste versie van een origineel
(muzieknummer... Maar in dit geval Zentangle tekening.)

Kijk eens goed naar je tekening. Welke elementen bevallen je? Gebruik zoveel
mogelijk de tangles die je toen ook gebruikte maar teken je tekening opnieuw met
de kennis die je nu hebt. Misschien wil je de compositie veranderen? Of de
technieken die je gebruikte? Of misschien wil je hem wel gewoon opnieuw tekenen
omdat je nu een vastere hand hebt.
Kijk voor de geremixte versies van deze tile op mijn website:
http://www.vrijexpressief.nl/home/renaissance-remix
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Dag 24; Tangle in tangle
Mijn Belgische collega Karin Godyns brengt
jullie de opdracht van vandaag.
Veel plezier ermee!
www.karingodyns.be
Ga vandaag eens op zoek naar een tangle
waar je een andere tangle in kunt tekenen;
een zogenaamde opvultangle. Ik gebruikte
in het voorbeeld de tangle Walp van Helen
Williams welke ik opvulde met Printemps.
Voeg een beetje kleur toe. Et voila!

TIP: Uiteraard zijn er veel verschillende
manieren om wat kleur toe te voegen aan je tile. Je zou vandaag bijvoorbeeld nog
eens de Hefty Hack techniek kunnen gebruiken. Andere opties zijn bijvoorbeeld de
Ecoline Brush pennen van Royal Talens, de Inktense potloden of blokjes van Derwent,
good ol’ kleurpotloden, gelpennen, waterverf…. Je begrijpt ook hier zijn de
mogelijkheden weer eindeloos!

Dag 25; Ongebruikelijk
kader
Je begint je Zentangle tekening natuurlijk
altijd met de stippen in de hoeken en het
bijbehorende kader. Het kader verdwijnt
meestal in het geheel van de tekening, het is
bedoeld als houvast. Maar wat als je dit
kader nu eens in de spotlights zou zetten?
Wat kun je doen met het kader om het een
prominente rol in je tekening te geven? Ik ben
benieuwd wat jij verzint. Ikzelf ging hier aan
de slag met washitape.

Dag 26; Witruimte
Ik ben een groot fan witruimte in mijn tekening. Voor mijn gevoel geeft het rust,
ruimte en balans aan mijn tekening. Ik laat dan ook regelmatig wat ruimte
onbetangeld. Dat kun jij ook!
Ga vandaag eens bewust aan de slag met witte ruimte in je tiles. Ik laat bewust
geen voorbeelden zien bij deze dag omdat ik ontzettend benieuwd ben wat jij
bedenkt!
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Dag 27; Traveling tangle
Het einde van Zenuari komt alweer dichterbij en dus is het weer tijd voor een swap.
Dit keer kies ik voor ‘Traveling Tangles’. Bij een Traveling tangle maak je voor je
partner een halve Zentangle tekening. Met andere woorden; je laat voldoende
ruimte zodat de ander jouw tekening kan afmaken.
Voor meer informatie over Traveling tangles kijk je even hier of hier.
Wil je meedoen? Meld dit dan even in de Facebookgroep, ik maak hier vandaag
een berichtje over. (Een e-mail sturen mag natuurlijk ook.) Je maakt 3 Traveling
Tangles op het originele Zentangle tie formaat (8,9 x 8,9 cm) en stuurt deze naar 3
verschillende mensen. Uiteraard krijg je ook 3 Traveling Tangles terug.
De deadline voor het versturen is 15 maart 2017.
(Wanneer je besluit mee te doen stuur mij dan even je adres in een privéberichtje op
facebook of e-mail me. Ik maak groepjes van 4 personen en stuur je die adressen
toe. Je stuurt iedereen uit jouw groep 1 Traveling Tangle voor 15 maart.)

Dag 28; Het Chinese jaar van de
Haan
Als ik het goed heb begint vandaag het Chinese jaar
van de Haan (het Chinese nieuwjaar begint altijd ergens
tussen 21 januari en 21 februari). Elk jaar wordt
traditioneel gekoppeld aan een dier en diens betekenis.
Dit jaar dus de haan.
Start het jaar van de haan goed door vandaag een tile
te maken met (het jaar van) de haan als thema.
De haan is het tiende dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem
volgens de Chinese kalender.
Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie: aards, onbevangen, kleurrijk,
beschermend, nauwgezet, nuchter, goed organisatievermogen en huiselijk maar
soms ook stug, weinig sociaal, drukdoend, opschepperig en overdreven.
(Tekst komt van Wikipedia.)

Zenuari 2017;
Anoeska Waardenburg, Vrij Expressief. Foto’s en tekst mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

Dag 29; Optische illusie
Je bent ze vast weleens tegengekomen, die tekeningen
waarop je denkt iets te zien maar dat er helemaal niet
blijkt te zijn. Een diepe afgrond bijvoorbeeld… Of iets wat
zo echt lijkt, inclusief schaduw, dat je het lijkt te kunnen
pakken.
Vandaag gaan we aan de slag met dit soort
zinsbegoochelingen in onze Zentangle tekening.
Voor ideeën kijk je even hier.

Dag 30; MINI-MAXIMIZE
De opdracht van de een-na-laatste dag van Zenuari wordt
je aangeboden door Marguerite Samama. Na Zenuari kun je
nog 14 dagen met haar Valentangle opdrachten aan de
slag.
www.happytangling.com of
https://www.facebook.com/happytangling
Dag allemaal, Zoals veel van jullie weten vorm ik samen met
Anoeska het duo Two2Tangle. Samen ontwikkelen we
concepten en organiseren we masterclasses. Onze samenwerking is voor mij een
verrijking. Graag werk ik dus mee aan Zenuari.
Mijn opdracht van de dag is om je favoriete tangle eens op een andere schaal te
gebruiken dan je gewend bent. Je tekent je tangles vaak op ongeveer het zelfde
formaat. Wat gebeurt er als jij je tangle veel kleiner maakt en er bijvoorbeeld een
andere tangle mee vult? Zo vulde ik auraknot met ienie-mini B’twined. Of blaas de
tangle op en gebruik hem als string. Ik ben benieuwd wat je ontdekt.
HappyTangling! Marguerite Samama CZT16

Dag 31; Jouw favoriet
Het is inmiddels traditie geworden om de laatste dag van Zenuari te werken aan
jouw favoriet. Maak vandaag een Zentangle tekening met bijvoorbeeld jouw
favoriete tangles, doe jouw favoriete Zenuari opdracht nog een keer, gebruik je
favoriete kleur pen, etc. etc. Het is vandaag jouw feestje! Hang je zelf even de
slingers op?
Zenuari 2017;
Anoeska Waardenburg, Vrij Expressief. Foto’s en tekst mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

