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Beeldhouwles / beeldhouwen (beginners/gevorderden)
Tijdens deze lessen leer je naast het ambacht, waarnemen, ruimtelijk kijken en vormen. Er
wordt gewerkt aan de hand van voorbeelden en thema’s of ……. vrij.
Zo maak je een stenen vrucht, een oloide of een eigen aangegeven, of ontstaand beeld.
De lessen starten met informatie over een kunstenaar, stroming, of je gaat oefenen onder
begeleiding in oase, of klei. Op woensdagavond sluiten we de les af met een korte
meditatie..
Vanaf 10 januari tot en met maart *
Dinsdagochtend,
Tijd: 9:30-12:00 uur
Dinsdagmiddag
Tijd: 13:30-16:00 uur
Woensdagavond
Tijd: 19:15-22:00 uur
Kosten: € 185,= incl. basismaterialen (klei, papier, was, inkt, enz.)
Maximaal 10 deelnemers

Verruim je blik op kunstgebied
Ben je toe aan eigen werk, en heb je lang genoeg kennis gemaakt met schilderen of
beeldhouwen door middel van het namaken van andermans werk?, Dan help ik je op weg
naar een eigenheid. Origineel, eigen werk geeft meer voldoening. Mis je nog de
vaardigheden?, dan help ik je, daar waar nodig met het ambacht. Maar het belangrijkste
voor deze lessen is… Op pad gaan naar je eigen authenticiteit. (max. 5 deelnemers)
Vanaf 9 januari Maandagochtend,
Tijd: 9:30-12:00 uur
3e maandag van de maand
Kosten: € 25,= incl. basismaterialen (papier, houtskool, klei, koffie/thee, enz.)

Workshop Paper-art afwerken
Heb je nog werken thuis liggen, die de afwerking nog niet gehad hebben? Dan kun je deze
middag aan de slag. Na de grondverf geef je het werk de kleuren die je wil. Ik help je erbij.
Zaterdag 18 februari 2017
Tijd: 12:30- 16:00 uur
Kosten: : €30= (incl. koffie/thee, 100ml vernis, ca. 5 euro verf in alle kleuren)
Bij grote werken is het mogelijk verf bij te kopen.

Workshop Paper-art
Een dag werken met papier. Papier-maché uitleg, het maken van pulp, werken met mallen
van plastic, karton en gaas, enz. Na de uitleg start je met een werk van max. 1 meter. Na de
dag kun je vrijwel alles maken wat je wil, op papier-gebied.
Zaterdag 25 maart 2017
Tijd: 10:00-17:00 uur
Kosten: €85,= (incl. alle materiaal, koffie/thee en lunch)

Workshop Beeldhouwen / Workshop Beeldhouwen Oloïde
Een dag werken in speksteen of albast. Je start met een mooi stuk steen van ca. 5 kilo en laat
je inspireren. Je krijgt uitleg over het gereedschap en de steen. De steen en vorm en
begeleiding zal inspireren en u helpen een mooi werk te maken. Laat je verrassen.
Of
Je gaat middels een stappenplan een mooie vorm, een oloϊde, een geometrisch lichaam,
maken. Laat je verrassen.
Dag: Zaterdag 11 februari 2017
Tijd: 10:00-16:30 uur
Dag: Zondag 19 maart 2017
Tijd: 10:00-16:30 uur
Maximaal 8 deelnemers

Sparren, samen met een ander kijken naar je werk is
heel waardevol.
We bekijken je beelden en zo zie je waar eventueel nog
verander/verbeter mogelijkheden zijn en je gaat
2 uur aan de slag. Zo kun je thuis, of waar
dan ook weer verder. Verder met een goed gevoel..
Kosten: 20 euro incl. koffie/thee, gebruik gereedschap
Dagdeel of avond, in overleg.

De Kunstkamer
De laatste donderdagavond van de maand, onder het genot
van koffie/thee en een drankje, praten over kunst.
’n Stroming, ’n thema… Elke maand weer anders.
Kosten: € 7,50 Aanvang 19:30 uur. Vooraf aanmelden.

Alle lessen zijn geschikt voor beginners en gevorderden.
* week 9 = voorjaarsvakantie

