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Teken- en schildercursussen van ieder 12 lessen
U bent van harte welkom in één van de
Maandagavond
19.30 tot 21.30
Donderdagmiddag
13.30 tot 15.30
Vrijdagmiddag
13.15 tot 15.15
Woensdag Inloopatelier 13.00 tot 14.30

vier groepen:
uur
uur
uur
uur met een strippenkaart.

Tijdens deze cursussen, die in een ontspannen sfeer plaatsvinden,
krijgt ieder individuele begeleiding in schildertechnieken. Hierdoor
is elk niveau welkom. Twee keer per cursus vindt een gezamenlijke
groepsopdracht plaats, gericht op techniek en vaardigheid.
Er wordt aandacht gegeven aan compositie, kleuren mengen,
contrast, toonwaardes, penseelgebruik, opzetten van een schilderij
en meer.
Elke deelnemer kan zelf een onderwerp kiezen. Ook kan gewerkt
worden met het materiaal naar keuze, acrylverf, olieverf, aquarel,
pastelkrijt, potlood, enzovoort.
Diverse stijlbewegingen en ontwikkelingen in de kunst worden
regelmatig belicht, met daarbij behorende filosofie en gedachten.
Aan het eind van de les wordt ieders werk gereflecteerd vanuit de
hele groep.
Maximaal aantal deelnemers per cursus: twaalf

Elk jaar wordt een vierdaagse schilderworkshop in april/begin mei georganiseerd
op één van de fraaie plekken waar schilder
kolonies waren.
Regelmatig wordt een aparte schilderworkshop rond een bepaald thema georganiseerd, waarvoor apart ingeschreven kan
worden.
In de zomer zijn er vijf dagen buiten
schilderw orkshops in Gooi- en Vechtstreek,
altijd geliefd bij schilders, waarvoor per
dag ingeschreven kan worden.
In het kader van een samenwerkings
verband met het Singermuseum wordt elk
jaar speciaal voor mijn groepen een rondleiding en schilderworkshop georganiseerd,
naar aanleiding van de lopende tentoonstelling.

