Lessen/workshops 2017
Atelier Allegro.
Fahrenheitstraat 3
* Brederode 20
Zevenaar
* Duiven
www.atelier-allegro.nl 06-23937822
Docente Madeleine Corbey
Beeldhouwles (beginners/gevorderden)
Tijdens deze lessen leer je naast het ambacht, waarnemen, ruimtelijk kijken, denken
en vormen. Er wordt gewerkt aan de hand van eigen gecreëerde concepten en/of
thema’s, of ……. vrij.
De lessen starten met informatie over een kunstenaar, stroming, of je gaat oefenen
onder begeleiding in oase, of klei
Vanaf 5/6 september t/m 12/13 december
Dinsdagochtend,
Tijd: 9:30-12:00 uur
Dinsdagmiddag
Tijd: 13:30-16:00 uur
Woensdagavond
Tijd: 19:15-22:00 uur
Kosten: € 245,= (kan in 2 termijnen) incl. gebruik van gereedschap
en basismaterialen (klei, papier, was, inkt, koffie/thee, enz.)
Maximaal 10 deelnemers

====Nieuw===== Beeldhouwles in Duiven
* Vrijdagochtend 9:30-12:00 uur, vanaf 15 september (7 lessen in het buitenatelier)
* Kosten: € 130,= incl. gebruik van gereedschap, koffie/thee en koekje
=maximaal 4 cursisten=

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?, Ik help je/
Op pad gaan naar je eigen authenticiteit.
Tijd: 9:30-12:00 uur
Dag op aanvraag
Kosten: € 25,= incl. basismaterialen (papier, houtskool, klei, koffie/thee, enz.)

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 november 2017
Tijd: 10:00-16:30 uur
Kosten: €85,= (incl. alle materiaal, koffie/thee en lunch)

Workshop Beeldhouwen
Een dag werken in speksteen of albast.
Je start met een mooi stuk steen van ca. 5 kg.
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.
Dag: Zondag 20 augustus 2017
Tijd: 10:00-16:30 uur
Dag: Zondag 1 oktober 2017
Tijd: 10:00-16:30 uur
Maximaal 8 deelnemers
Kosten: €80,= (incl. steen, gebruik gereedschap, koffie/thee en lunch)

De Kunstkamer
Samen praten onder het genot van een kopje koffie/thee en een drankje, over een
kunst-gerelateerd onderwerp. Een kunstenaar, een stroming, of een thema. Elke
keer weer anders. Leerzaam en gezellig
Dinsdag 26 september, donderdag 26 oktober, dinsdag 28 november
Kosten: € 7,50 Aanvang 19:30 uur. Vooraf aanmelden.

Op aanvraag: Teambuilding, workshop experimenteel schilderen,
groepsactiviteit, enz.
SVP AANMELDEN VIA WWW.ATELIER-ALLEGRO.NL
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW
Alle lessen zijn geschikt voor beginners en gevorderden.
Info: 06-23937822 Madeleine Corbey aan data kunnen geen rechten worden ontleend

----OPEN DAG IN ZEVENAAR en Overzichtstentoonstelling--------ZATERDAG 2 SEPTEMBER VAN 13:00-17:00 uur---www.atelier-allegro.nl

