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Deze cursussen zijn bedoelt voor
iedereen die plezier heeft in
tekenen/schilderen en voor wie
zijn/haar vaardigheden wil vergroten.
Je wordt begeleid op je eigen niveau
en volgt hierin je eigen tempo en
ontwikkeling.

Start dinsdagavond 2/9/16/23 april en
7 en 14 mei van 10.00 uur tot 12.00
uur.
Cursuskosten € 90.00 voor 6 lessen van
2 uur. Dit is inclusief gebruik van alle
materialen, en voor beginners de
cursusmap.

Op een ontspannen en gezellige
manier kun je in ons atelier op de
benedenverdieping kennis maken met
tekenen en/of schilderen.

Papier is eventueel tegen kostprijs te
verkrijgen.

Het cursusaanbod, dat start vanaf
begin April,bestaat uit de volgende
cursussen:

2)Tekencursus

1)Portrettekenen
Niets is zo boeiend om te tekenen als
het menselijk gezicht. In 6 lessen leer
je de verhoudingen van het portret
meten en weergeven op papier. Je
bestudeert en analyseert eveneens
alle onderdelen: de ogen, neus,
mond, de vorm van het hoofd etc.
Behalve gelijkenis wordt aandacht
besteed aan het geven van een
levendige expressie aan de tekening.
Er wordt gewerkt met diverse
tekenmaterialen zoals: potlood,
houtskool, contékrijt, softpastels.
Naast foto’s is het mogelijk voor
gevorderden om een aantal keren
naar model te tekenen.
Start woensdagochtend 3/10/17/24
april,8 en 15 mei van 10.00 tot 12.00
uur.

Leren tekenen is in werkelijkheid een kwestie
van leren waarnemen. Dat is waar het om
gaat in deze cursus: de Kunst van het Zien.
Een kunstenaar tekent allereerst met de
ogen. In deze tekencursus wordt aandacht
besteed aan diverse onderwerpen, en
begrippen zoals licht en schaduwwerking in
tekeningen.
Er wordt gewerkt met verschillende
tekenmaterialen.
Start donderdagochtend 4/11/18/25 april,9 en
16 mei
Cursuskosten € 90.00 voor 6 lessen van 2
uur.
Dit is inclusief de cursus map, koffie/
thee. Daarnaast kunt u gebruik maken
van alle tekenmaterialen, zoals
potlood, houtskool, siberisch krijt ect.
Papier is eventueel tegen kostprijs te
verkrijgen.

3) Cursus olieverfschilderen
Start dinsdagochtend 2/9/16/23april en 7 en
14 mei, van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Start vrijdagochtend 5/12/19/26 april en 10
en 17 mei, van 10.00 uur tot 12.00 uur.
U dient zelf uw materialen mee te nemen
naar les, zoals doek, olieverf of olieverf op
waterbasis, kwasten en penselen, mediums,
katoenen lappen ect.
Panelen zijn eventueel verkrijgbaar.
Ook kan er gebruik worden gemaakt van
schilder paletten
Cursuskosten € 90.00 voor 6 lessen van 2
uur. Inclusief: de cursus map, koffie/thee.
Inhalen van lessen kan, in overleg, op de
andere dagen dat er wordt lesgegeven

