
WORKSHOP BOEDDHA SCHILDEREN      

5 mei 2012  door de 

Tibetaans schilder Tashi Norbu 

en andere Tibetaanse 

kunstenaars 

Een boeddha staat voor 

goedheid en persoonlijke 

ontwikkeling. Een gekregen 

boeddha geeft geluk; het 

gebaar van het geven kent de 

boeddha waarde toe.  

Je eigen Boeddha schilderij maken met 
gegarandeerd een goed resultaat? Dat kan, ook 
als je nog nooit eerder geschilderd hebt!  

De boeddhistische schilderkunst is gebaseerd op 

geometrische vormen en patronen. In deze 

workshop geeft Tashi Norbu eerst uitleg over het 

schilderen van een traditionele boeddha: over de 

vorm, de verhoudingen en de afmetingen.  

Je tekent de boeddha en gaat daarna schilderen, 

waar je gebruik kunt maken van hedendaagse 

vormen, afbeeldingen, technieken, teksten of 

woorden.  

WORKSHOP MANDALA SCHILDEREN 

6 mei 2012 door de Tibetaanse schilder Tashi 

Norbu en andere Tibetaanse kunstenaars 

De mandala is het meest bekend in de religieuze 

betekenis, als een symbolische representatie van de 

verlichte boeddha. Alle Tibetaanse monniken leren 

hoe ze een mandala moeten maken.  

Het woord ‘Mandala’ (Sanskriet voor cirkel) is een 

generieke term uit de Tibetaanse kunst en staat in 

het Tibetaans boeddhisme voor een plan, kaart of 

een geometrisch patroon dat een symbolische 

kosmos uitbeeldt.   

Mandala's dienden verder als model in de 

Tibetaanse 

architectuur. Ze 

worden ook gebruikt 

als meditatie-

voorwerp; de 

beoefenaar 

concentreert zich op 

het betreffende 

motief. Het midden 

wordt tijdens de meditatie gebruikt als object om de 

aandacht op te richten. 

Beide workshops zijn erg laagdrempelig, voor 
iedereen die geïnteresseerd is. Schilderervaring is 
absoluut niet nodig. Het helpt je op een leuke 
manier misschien over een drempel heen en geeft 
je meer inzicht in de Tibetaanse kunst en cultuur. 

Wanneer? Zaterdag 5 mei (BOEDDHA SCHILDEREN), zondag 6 mei (MANDALA SCHILDEREN) 
Door?  Tashi Norbu, een beroemd Tibetaans schilder, samen met andere Tibetaanse kunstenaars 
Hoe laat? Van 12.30 tot 17.30 uur 
Waar?  Zorgbuurderij de Heemen, Bedumerweg 43, 9921 TA in Stedum 
Kosten? € 55 inclusief koffie, thee, lekkers, canvas en schildermaterialen 
Aanmelden Via info@bureaulagro.nl. Na overmaking van € 35 inschrijfgeld o.v.v. de workshop die je 
wilt volgen, ben je zeker van deelname. Je kunt het inschrijfgeld of het gehele bedrag overmaken op 
rekening 1144.58.154 ter attentie van A.J. Lagro.  
Informatie 06-25513851 of info@bureaulagro.nl. Stedum heeft een station, de Heemen is ongeveer 10 
minuten lopen. Wil je opgehaald worden, laat dit dan van tevoren even weten. 

Zie ook volgende bladzijde over Tashi Norbu, het Tibet House Holland en het Tibetaans schrift.        
>>>  

 

 

http://www.deheemen.nl/
mailto:info@bureaulagro.nl
mailto:info@bureaulagro.nl
http://9292.nl/


Gebruik van het Tibetaans schrift 

tijdens de workshops 

Wil je een bepaalde wens of mooie zin vertaald 

hebben in het Tibetaans schrift? 

Dan kun je dit van tevoren laten weten via de mail 

info@bureaulagro.nl. De Tibetaanse kunstenaars 

kunnen dit dan van tevoren voorbereiden. Je naam 

kan ter plekke geschreven worden. 

Tibetaanse ceremonie voor de 

opening van de Zorgbuurderij 

De Zorgbuurderij is net verbouwd en gaat officieel 

van start op 1 mei.  

Voorafgaand aan de cursus ‘boeddha schilderen’ 

voeren Tashi Norbu en de andere Tibetaanse 

kunstenaars daarom op zaterdagochtend om 10.30 

uur graag een Tibetaanse ceremonie uit, ter ere van 

de opening van de Zorgbuurderij, om geluk, vrede 

en harmonie te brengen.  

 

Expositie 
Tashi Norbu houdt het weekend van 5 en 6 mei een 

expositie in de Zorgbuurderij.  

Je bent zaterdag van 10.00 

tot 12.30 en zondag van 

11.00 tot 12.30 van harte 

uitgenodigd om zijn 

schilderijen te bewonderen 

(kan ook tijdens de 

workshops). Hij vertelt 

zondagochtend vanaf 11.00 

uur graag over zijn leven, 

zijn werkwijze en over de betekenis van zijn 

schilderijen. 

Op zondagochtend zijn ook DE NOORDMANNEN van 

Radio Noord aanwezig op boerderij De Heemen. 

Over Tashi Norbu  

Geboren met een schilderstalent, werkt Tashi Norbu 

(1973) continu om zijn dierbare Tibetaanse cultuur  

te conserveren in eigentijdse kunst. Opgeleid als 

traditioneel Tibetaans schilder kreeg hij les in het 

klooster van de Dalai Lama in Dharamsala, India. Hij 

wilde echter ook de westerse hedendaagse kunst 

doorgronden, daarom studeerde Tashi Norbu in 

Gent aan de Sint Lucas Academie voor Beeldende 

Kunst.  

De Tibetaanse thangka’s, mandala’s en soetra’s 

inspireren de schilderende politiek vluchteling Tashi 

Norbu evenzeer als de hedendaagse kunst van 

bijvoorbeeld Robert Rauschenberg en Andy Warhol. 

Beide inspiraties brengt hij samen in zijn 

monumentale doeken, waarin Boeddha of een 

verwijzing naar Boeddha nooit ontbreekt. 

De boventoon in zijn werk is niet alleen de Westerse 

samenleving (door gebruik van collagetechnieken 

van het ‘abstracte expressionisme’), maar ook de 

stille evenwichtigheid van Tibet en de Dalai Lama. 

Tibet House Holland 

Tashi Norbu heeft een 

stichting opgericht om 

de Tibetaanse kunst en 

cultuur te verspreiden 

om het zo te behouden.   

Veel Tibetanen wonen 

immers niet meer in 

Tibet, waardoor de 

gekoesterde cultuur 

langzaamaan verdwijnt. Het verspreiden van deze 

cultuur doet hij onder andere door het geven van 

workshops. Deze activiteiten heeft hij 

ondergebracht in het Tibet House Holland. 

De opbrengsten van de workshops maken we over 
naar de Stichting Tibet House Holland. Meer 
informatie over Tashi Norbu vind je op 
www.tashinorbu.be, in een uitgebreid artikel in de 
Happinez en op Tashi Norbu’s Facebook-pagina. 

Tibetaanse ceremonie 

Ter ere van de opening van  
‘Zorgbuurderij de Heemen’ 

Bedumerweg 43 9921 TA STEDUM 
 

Zaterdag 5 mei om 10.30 uur 
Iedereen is van harte uitgenodigd! 
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