
Lijkt het je leuk om foto’s op een creatieve manier 

te leren bewerken en te veranderen in een 

eigen gecreëerd kunstwerk? 

Dan is deze activiteit iets voor jou!

PicsArt

PicsArt

WerV, het RIBW en Interakt Contour hebben de handen ineengeslagen 

met het participatieproject ‘’Samenwerken de Pol’’. Eén van de activiteiten 

die we organiseren is PicsArt. PicsArt is een app waar je foto’s in kunt 

bewerken. Daarbij kun je er ook collages of zelfs tekeningen in maken. 

Tijdens de activiteit laten we je experimenteren en zien hoe je foto’s op 

een makkelijke manier creatief kunt bewerken, zoals: de achtergrond van 

een foto aanpassen, het samenvoegen van foto’s en foto’s veranderen 

in een schilderij of in een cartoon. Maak je zelf tekeningen? Leuk! Dan 

kun je namelijk ook ervaren hoe het is om eigen gemaakte tekeningen te 

veranderen. Tenslotte kun je de app gratis downloaden op je mobiel of 

tablet, waardoor je thuis verder kunt experimenteren. Als je geen mobiel 

of tablet hebt kun je bij ons tijdens de activiteit een tablet lenen. 

Wanneer: maandagochtend 09.00 tot 12.00 één keer in de twee weken.

Locatie

Wijkcentrum de Pol, Gelijkheid 1

Contactpersoon: Angelique Hoogeveen

038 8515710

infopol@wervdg.nl

www.wervdg.nl

Enthousiast geworden?
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met het participatieproject ‘’Samenwerken de Pol’’. Eén van de activiteiten 
die we organiseren is PicsArt. PicsArt is een app waar je foto’s in kunt 
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