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BarVIZart is de artistieke werkplaats van Vizit,

gelegen in Valkstraat 74 in Wilrijk. 

De focus ligt op de vijf ateliers die er huizen,

zijnde een Keramiek-, Zeefdruk-, Foto-, Textiel-

en Grafiekatelier. In deze ateliers kan je komen

leren, werken en losse workshops volgen. Elk

atelier wordt beheerd door een van onze

atelierbeheerders. 

Verder is BarVIZart een plek waar jongeren

ondersteuning en een netwerk kunnen vinden

om op een veilige manier kennis te maken

met of stappen te zetten in de kunstwereld.

Nood aan ruimte of ondersteuning? Benieuwd

naar de plek? Zin om er deel van uit te maken?

Aarzel niet en spring eens binnen of stuur een

mail naar louise@vizitonline.be
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Atelierbeheerder
Grafiek 

LIZE

Aterlierbeheerder
Keramiek

MEREL
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TEAM

2



Atelierbeheerder
Textiel

SARAH 

Aterlierbeheerder
Fotografie

YANNICK
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3



Atelierbeheerder
Zeefdruk

BIRTHE

Barverantwoordelijke

MARYSE

MEET THE
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Huisfotograaf

RANA

nona@vizitonline.be
louise@vizitonline.be

Projectmedewerkers
BarVIZart

NONA EN LOUISE

MEET THE
TEAM
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INLEIDING
DE WORKSHOPS BIJ BARVIZART WORDEN BEGELEID
DOOR JONGEREN DIE PROFESSIONAL ZIJN IN HUN VAK.
DE WORKSHOPS  BEGINNEN TELKENS OM 19:00, TENZIJ
ANDERS AANGEGEVEN. 

OPEN ATELIER
Elke eerste donderdag van de
maand organiseert BarVIZart een
open atelier. Tijdens deze
donderdagen kan je een workshop
voor slechts €3 volgen. Dit elke
keer vanaf 19:00.

5-BEURTENKAART 
Ben je helemaal in de ban van onze
open ateliers? Koop dan een 5-
beurtenkaart voor €10 en profiteer
elke eerste donderdag van de
maand van €1 korting! 

INSCHRIJVING 
Zin om deel te nemen aan onze
workshops? Stuur dan een mailtje
naar nona@vizitonline.be

Barvizart6



J a n u a r i
2 0 2 3

donderdag 

5 januari  

OPEN ATELIER 

€3

workshop:
 illustratie 

Een introductie van
Birthe in character

design: Hoe ontwerp je
een personage? 

donderdag 

12  januari  

€15 

workshop: 
een hoofdband

breien
Samen met Jasmien

leer je een hoofdband
breien. Perfect om die

koude oren te
bedekken tijdens de

koude wintermaanden! 

zaterdag

14 januari 

21 januari 

10-14U

-26: €75

+26: €100

tweedelige
workshop: 

basisworkshop
zeefdrukken

Samen met Birthe leer je van A-Z
zeefdrukken. Als je deze

workshopreeks hebt gevolgd, kan
je zelfstandig komen

zeefdrukken in ons
zeefdrukatelier.Barvizart 7



J a n u a r i
2 0 2 3

donderdag 

19 januari  

€15

workshop:
ex-libris maken 

Samen met Lize maak
je je eigen stempel om

je boeken te
personaliseren.

donderdag

26  januari  

€10

workshop:
oorbellen/sleutel

hanger uit
krimpfolie

Maak samen met
Maryse je eigen unieke

creatie! 
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Krijg je graag een overzicht in je mailbox van

alle activiteiten die wij maandelijks

aanbieden? Schrijf je dan in op onze

nieuwsbrief! Zo ben je altijd op de hoogte van

onze wilde plannen. 

Inschrijven? Mail naar louise@vizitonline.be
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F e b r u a r i
2 0 2 3

donderdag

9 februari 

€20

donderdag

16  februari 

23 februari

€20

workshop: 
Hete mokken -

Valentijn Edition
Ontwerp je eigen mok

in keramiek en maak ze
af met illustraties!

tweedelige
workshop:

punchneedle
Punch away met

Maryse en ontwerp je
eigen design.

workshop:
broeken inkorten
Samen met Sarah ga je

aan de slag met die
vervelende lange

broeken die je altijd al
korter wou!

donderdag 

2 februari  

OPEN ATELIER

€3
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M a a r t
2 0 2 3

donderdag

9 maart 

16 maart

30 maart 

-26: €75

+26: €100

driedelige
workshop: 

basisworkshop
keramiek

handopbouw 
Leer van Merel hoe je

van A-Z een vaas
opbouwen uit

keramiek tijdens deze
basisworkshopreeks.

workshop:
droge naald 

Kras samen met Lize
je ontwerp op een

plastieken plaat en
druk het op papier! 

donderdag 

2 maart 

OPEN ATELIER

€3
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a p r i l
2 0 2 3

donderdag

 13 april 

€10

workshop: 
foto's

ontwikkelen
Leer van Yannick de
basistechnieken van

foto's ontwikkelen! 

workshop:
toiletzakje

maken
Met begeleiding van

Sarah maak je het
toiletzakje van je

dromen!

donderdag 

6 april 

OPEN ATELIER

€3

donderdag

20 april 

€5

workshop:
upcycling

Om creatief bezig te
zijn, heb je niet veel
nodig. Maak samen
met Maryse en Kato

van het oude iets
nieuws! 
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5 EN 6 MEI

KUNSTGRILLEN
WIJ ZETTEN JONGE

KUNSTENAARS IN DE

SPOTLIGHT

KUNSTGRILLEN

_kunstgrillen_ 14



m e i
2 0 2 3

donderdag

18 mei

€20

workshop: 
keramieken

badkamerset 
Maak je eigen

badkamerset met
behulp van Jasmien! 

workshop:
boekbinden
(softcover)

Samen met Lize bind
je je eigen boek! Zo
kies je zelf voor een

unieke lay-out en is je
boekje persoonlijker

dan ooit.

donderdag 

11 mei 

€15

donderdag

25 mei 

€15

workshop: 
zeefdrukcollage

Druk je eigen creatie
aan de hand van

collage - en
zeefdruktechnieken
samen met Birthe. 
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J U N I
2 0 2 3

driedelige
workshop:

kimono
ontwerpen,

drukken en
naaien

Samen met Birthe en
Sarah ontwerp en

maak je een eigen
kimono. 

donderdag 

8 juni

15 juni

22 juni 

€150

donderdag 

1 juni 

OPEN ATELIER

€3

workshop:
lepelhouder

maken
Samen met Merel

maak je uit klei een
lepelhouder om je
kookervaring een

upgrade te geven. 
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Elke laatste dinsdag 

van de maand in BarVIZart.

 

31 januari: Les triplettes de Belleville

28 februari: The fantastic Mr. Fox
 

 

 

inkom €3

Voor meer info en programmatie  Cinéma Saturé 17
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VU: Louise D'Exelle Heistraat 34a 2610 Wilrijk


