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Onderwerpen, individueel als keuzeonderwerp en thematisch groepswerk als bindende factor. 
 
Hieronder enkele mogelijkheden ter inspiratie. 
 
 
Onderwerpen:  
 

1. Abstract kleurenbeeld, vanuit muziek. 
2. Abstract vanuit kleuren en geometrische vormen. 
3. Abstract, ontmoeten, samenwerken, vormen. 
4. Abstract, thematisch. 
5. Abstract, vanuit de waarneming. 
6. Abstract/realisme, kleurenbeeld met realistische vormgegevens. 
7. Abstract/realisme, vanuit gedichten. 
8. Bedrijfsingangen. 
9. Bedrijfslogo. 
10. Bloemen, pointilleren of met kleurtoetsen, n.a.v. groot bloemstilleven.(extra kosten) 
11. Bloemen, vanuit lijnvormen naar kleurenbeeld. 
12. Bomenlandschap, de boom als metafoor voor bedrijf of organisatie. 
13. Boom en bomen via ruimtelijk perspectief, naar lijn en gebouw. 
14. Boom vanuit de natuurlijke beweging, schilderen formaat 60x70 of 70x100. 
15. Boom, het organisme als metafoor voor de bestaande structuur. 
16. Boom, veranderingsprocessen, imaginatie van idee, wens, gedachte, etc. 
17. Buiten schilderen naar waarneming, natuur, architectuur, (bv. Hortus Botanicus, Amsterdam of Leiden) 
18. Cijfers en letters. 
19. Elementen. 
20. Gedicht, fantasie in abstractie of realisme. 
21. Geografie en beweging, verbeelding van nieuwe ontwikkelingen. 
22. Geografische beelden, het bedrijf of de organisatie vanuit vogelperspectief. 
23. Geografische beelden, het landschap vanuit vogelperspectief. 
24. Groepsportret.(realistisch of abstract) 
25. Imaginatie als verbeelding voor prestatie, probleem of uitdaging, beeld en transformatie. 
26. Imaginatie, innerlijke beelden als bron van impulsen, gedachten, gevoelens en gedragingen. 
27. imaginatie, symbool, uitgangspunt, baken, energie. 
28. Kleurenbeeld, kleurovergangen en contrasten, met of zonder vormbeeld. 
29. Kleurenbeeld, vanuit lijnen en vlakken, diverse onderwerpen. 
30. Kleurenbeeld, vanuit lijnen/vlakken n.a.v. muziek, b.v. Mozart, met de kleurencirkel of paletkeuze als bron. 
31. Landschap in kleurperspectief of vormperspectief. 
32. Landschap vanuit groeiprincipe, horizon en ruimte. 
33. Landschap vanuit mineralen, massief, gelaagd, veelhoekig, transparant, kleurrijk. 
34. Mineralen, Mineralen op groot formaat. 
35. Modelteken en/of schilderen. 
36. Moderne iconen, met bladgoud, -zilver, -koper en -ijzer op klein formaat.(extra kosten) 
37. Natuur, van kern, chaos, idee, beweging en groei naar vorm. 
38. Portret. 
39. Regenboog. 
40. Schelpen, grote schelpvormen vanuit de beweging geschilderd. 
41. Seizoenen. 
42. Spiraalvormen, naar binnen of naar buiten 
43. Universele bronnen, beweging, vormen, interactie, expressie, fantasie, inspiratie 
44. Van groei via kleurenbeeld naar landschap of bloemvormen.  
45. Visualisatie, gehoor, geur, tastzin, smaak, beweging, gevoel.  
46. Vruchten, naar waarneming. 
47. Vruchten, vanuit lijnvormen naar kleurenbeeld. 
48. Zelfportret. 
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