AANMELDING CURSUS / workshops
Hierbij geef ik mij op voor de volgende cursus (sen):
Dagdeel

□
□
□
□
□
□

Dinsdagavond

Tijdstip
19.00 - 22.00

Donderdagochtend
Donderdagmiddag

9.30 - 12:30

www.gerardrietbergen.nl

Cursus/workshop

Wanneer / Wie

7 les € 175,-/14 les € 295,- Portret /model

per direct

7 les € 205,-/14 les € 380,- Imaginatief

individueel/ VOL

15.00 - 17.30

15x € 262,50 t/m meivak.25/4 Kinderatelier 8-14 jr

9.30 - 12.30

7 les €175,- /14 les €295,- Abstract/imaginatief

per direct/wachtlijst

4 les €160,- / 8 les € 295,-

per direct

Vrijdagochtend
Vrijdagmiddag

Lessen/ kosten p.p.

2019

13:30 - 16:30

Privéles in overleg

per direct

4 e Zaterdag vd maand 09:30 – 16:30 ochtend/ lunch / middag € 60,- Open Atelier
Individueel
Maximaal 8 deelnemers 09:30-13:00 en 13:00-16:30 uur ( 30,- per dagdeel )
Inhaal lessen
Inclusief lunch en alle materialen. Bespreken en borrel na afloop … als alles met elkaar is opgeruimd.
Zaterdagen 22 december, 2019 26 jan. 23 febr, 23 maart, 27 april . In verband met catering
vooraf opgeven

□

NIEUW Jaartraject Dins-avond, don, vrij en 4 e Zat. 40-50x voor € 600,- Individueel
per direct
Betaling in 1, 2 of drie aaneengesloten maandbedragen. Na betaling 1 e termijn gaat je jaar in. Een jaar lang constante
begeleiding en zelf je rooster maken en of aanpassen. Op dagen die jij kunt. Voordeligste manier om snel te groeien!

□

Val Sinestra Zwitserland zo 18-za 31 aug.2019. € 475,- per 2 weken.
Schilderend op verhaal komen …met professionele begeleiding oa. Sarah Goudsmit en Gerard W. Rietbergen
Bevlogen Beweging… tussen uitersten. Twee heerlijke weken als ontdekkingstocht op doek en in jezelf. Aan bod komt de
gelaagdheid die je overziet tussen het diepste duister en het hoogste licht. Kurhaushotel overnachtingen incl. busreis en
ontbijt, lunch en diner . (Rechtstreeks te boeken en te voldoen bij Val Sinestra . Plus minus CHF 1.000,- is € 875,- )
De e l ne me rs zo rg e n ze l f v oor ei g e n re is - en a n n ul e ri ngsv erzek eri ng. Zi e ni euwe fly er en webs ite voor info en f ilms.

Alle cursus / workshop bedragen zijn incl. koffie, thee, sapje of soepje , alle teken- en schildermaterialen. Excl. doeken.
Cursussen gaan door bij voldoende aanmelding. Na betaling is je plaats gereserveerd. Bij onverhoopte afwezigheid kun je
je les inhalen op andere data in overleg. Minimaal 24 uur van te voor afmelden. Op de dag zelf afgemeld telt als les.

□ Ik word een maand GRATIS lid van het GouwePalet. Bij continueren bedraagt de Contributie 25,- per maand
en is minimaal voor 1 jaar.

Uw contactgegevens/aanmelding voor cursussen:

(Bij VOL is er een wachtlijstje!)

Naam: ___________________________________________________________________ _________________
Straat/ huisnr: _____________________________________________________________ _________________
Postcode/ Plaats: _______________________________________________________ ____________________
Telefoon: _______________________________ ___________

Mobiel: _______________________________

Email:

(belangrijk ivm informatie -uitwisseling)

_______________________________ ___________

Website docent:

www.gerardrietbergen.nl

Betalingen: NL20 INGB 0001 0621 01

GEEF DIT FORMULIER AF IN HET ATELIER GOUWEPALET, OMLOOPPAD 2A, 2805 RZ GOUDA
OF NEEM CONTACT OP MET DE DOCENT gwrietbergen@gmail.com OF
06 47 350 698

