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EEN CREATIEVE WEDSTRIJD   
 

Een uitnodiging aan alle bezoekers van de Pauwehof om deel te nemen aan deze leuke creatieve 

wedstrijd.  Dus niet alleen voor de cursisten van de creatieve lessen maar voor iedereen die verbonden is 

aan de Pauwehof.  

  

Het thema is de Lente, het seizoen van nieuw leven, nieuwe energie, een nieuw begin. De dagen worden 

langer, de licht- en warmtekracht van de zon neemt toe. We zien ontluikend groen, strakblauwe luchten, 

sneeuwklokjes, krokussen, narcissen, de geurende bollenvelden, lammetjes in de wei met hun dartelende 

sprongen, wie wordt daar nu niet blij van? 

 

Als geen ander weet Robert Long het blij makende lentegevoel in een liedje te vangen en daarom is er 

gekozen voor zijn liedje “Lentekind”  als inspiratie voor deze wedstrijd. 

 

Lentekind – Robert Long (https://www.youtube.com/watch?v=tGnEI8EGFMA)  
 
't Is een herinnering als zo velen, 
maar deze ene laat mij niet los 
Wanneer in 't voorjaar de vlinders spelen,  
dan denk ik weer aan die dag in ’t bos. 
 
Daar bij een huis als van Hans en Grietje, 
zag ik een kind zitten heel alleen. 
Haar kleine stem zong een lenteliedje 
voor duizend vlindertjes om haar heen. 
 
En overal bleef men even luisteren  
en een moment was 't rumoer verstomd.  
Want zelfs de mensheid moet even fluisteren, 
Wanneer voor ’t eerst iets van ’t voorjaar komt.  
 
Maar ik alleen heb dat kind zien zingen 
Daar in dat woud op die zonnedag.  
Ik keek haar aan en mijn ogen vingen  
Uit blijde ogen een lichte lach. 
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En duizend vogels zijn toen gekomen 
en zongen vrolijk haar liedje voort 
Het schalde juichend door duizend bomen 
en heel de wereld heeft dat gehoord 
 
En dat is al wat mij is gebleven, 
die lichte lach als een snelle groet, 
Maar ik heb nooit van mijn hele leven, 
de lente zo van dichtbij ontmoet. 
 

 

 

 

 

Voor de uitvoering kiest u zelf de vorm en het materiaal waar u graag mee werkt, net als het formaat 

papier of canvasdoek, de grootte van het beeld in steen of stof. Ook een gedicht of misschien wel een 

lied. Alles kan en mag. 

 

 

Geef uw werk een titel en schrijf een kort tekstje/gedichtje over het specifieke beeld dat u gemaakt hebt.  

Vermeld daarbij uw naam, uw telefoonnummer en wat u doet bij de Pauwehof.  

Bevestig dit aan uw werk of schrijf het op de achterkant.  

 

Het (ingelijste) werk kan ingeleverd worden op dinsdag 30 of woensdag 31 maart 

 tussen 9:00 en 12:00 uur in de Pauwehof. In verband met de coronamaatregelen 

 zullen wij de werken in de corridor in ontvangst nemen.  

 

 

Het werk zal worden gejureerd door Anky Weitkamp en een aantal docenten  

van de Pauwehof. Wij zijn heel blij dat niemand minder dan Adriaan Pauw  

onze jury komt versterken als erejurylid!  

 

HOOFDPRIJS is een gratis zomercursus naar keuze bij de Pauwehof. 

2e prijs is een cadeaubon t.w.v. € 25,- van Juul (dé winkel  

in Heemstede voor creatievelingen) 

3e prijs is cadeaubon t.w.v. € 15,- van B&B Printoffice.  

 

 

Deze wordt woensdag 7 april bekend gemaakt en de winnaars  

worden telefonisch op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor de 

prijsuitreiking.  

Hiervan zal in de eerstvolgende Nieuwsbrief verslag worden gedaan. 

 

 

Zodra de coronamaatregelen het toestaan, zal er een expositie 

worden gehouden van al het ingeleverde werk. 

 

 

 


