Verdere informatie en aanmeldingen:
Annette de Roo/ beeldend kunstenaar,
docente tekenen/schilderen.
E-mail: info@annettederoo.nl
Telefoon: 0187- 487 417
Website: www.annettederoo.nl
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April t/m Juni 2014

Kunst bij de Sluis
www.annettederoo.nl

“Kunst bij de Sluis”, Havenhoofd 1,
3241 LD Middelharnis
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.
Op een ontspannen en gezellige manier kun
je in ons atelier op de benedenverdieping
kennis maken met tekenen en/of schilderen.

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

Portrettekenen/ Mens& Dier
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. U kunt ook een dierenportret
tekenen. Er wordt gewerkt met diverse
tekenmaterialen zoals: potlood, houtskool,
contékrijt, softpastels.
Neem zelf foto’s mee op A4 formaat, er zijn
ook genoeg voorbeelden voorhanden.
Start woensdagochtend:
3/10/17/24 april,8 en 15 mei van 10.00 tot
12.00 uur.
Start donderdagochtend: 4/11/18/25 april en
9 en 16 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Cursuskosten € 96.00 voor 6 lessen van 2
uur. Dit is inclusief gebruik van alle materialen
en voor beginners de cursus map.
Papier is eventueel tegen kostprijs te
verkrijgen.
Graag vraag ik u het cursusbedrag minimaal
een week voor aanvang van de cursus
voldoen op girorekeningnummer: 2349595,
t.n.v. N.A.Penninga-de Roo,
Middelharnis
o.v.v. cursus Portrettekenen of Inloop Atelier.

Workshops
Inloop Atelier
Start dinsdagochtend: 2/9/16/23april & 7 en
14 mei, van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Start vrijdagochtend: 5/12/19/26 april & 10 en
17 mei, van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Wil je een schilderij en/of tekening afmaken
onder begeleiding, of gewoon een ochtendje
lekker tekenen of schilderen? Dat kan tijdens
het inloop atelier.
Je bepaald zelf wat je wilt gaan doen en kunt
gebruik maken van alle aanwezige teken- en
schildermaterialen.
Panelen/ papier: verkrijgbaar tegen kostprijs.
Kosten € 96.00 voor 6 lessen van 2 uur.Inclusief:
gebruik alle teken-schildermaterialen,koffie/thee.
Inhalen van lessen kan, in overleg, op de
andere dagen dat er wordt lesgegeven

Ook worden er vanaf half mei t/m juni allerlei
dag-workshops georganiseerd zoals o.a.:
•

Pop art portret schilderen (21-05/0606/16-06 en 25-06)

•

Bloemen aquarelleren(26-05/13-06)

•

Materie schilderij (19-05/11-06 en 2306)

•

Vrij schilderen of buiten schilderen
(02-06 en 18-06)

Voor verdere informatie hierover en/of
inschrijven ga naar www.annettederoo.nl.
Onder de button cursus & workshop, vind u
ook de agenda met de data. Stuurt u een mail
via de button contact, dan stuur ik u alle
informatie toe per mail over de workshop
waar uw interesse naar uitgaat.
De workshops gaan alleen door bij voldoende
deelnemers (minimaal 4, maximaal 8)
Ook is het mogelijk om in overleg een andere
datum in te plannen, als je zelf zorgt voor een
groep deelnemers ( minimaal 6 personen)
Via de contact button kunt u zich inschrijven,
of via tel:0187-487417 / 06-17103147
Kunst bij de sluis vindt u ook op Facebook
www.facebook.com / kunstbijdesluis.

