NIEUW dec.+ voorjaar 2018
Docent: Gerard W. Rietbergen
info: www.gerardrietbergen.nl
LET OP:

Op Di- en Vrijdag w orden de lessen per 1 januari 2018 : 7 voor 165,- en 14 voor 280,-

Volw assenen

TIJDEN

AANTAL LESSEN KOSTEN pp

CURSUS

WIE WANNEER

□

Dinsd.avond 19.00 - 22.00 7 les € 165,- / 14 les 280,Portret /model
Per direct
Portret- en Model les in Landschap. Drie disciplines in één cursus. Vanuit de achtergrond, sfeer, stemming
en karakter van het gewenste portret komen we allerlei details tegen die het oefenen meer dan waard zijn.
Met zelf meegenomen foto’s bestuderen we het bovenstaande en gaan zo nodig met een projector aan de
slag. Alle materialen zijn hiervoor aanwezig. We schetsen met houtskool, grafiet en pastel en schilderen
onze meest geslaagde compositie met acryl. Vraag om extra infoblad. 10x les GouwePaletleden € 150,-

□

Dond.ochtend 09.30 -13.00 7 les € 190,- / 14 les 360,Imaginatief
Vol / Wachtlijstje
Imaginatief teken en schilderen is individueel les krijgen in vaardigheden die nodig zijn om jouw
voorgestelde doel(en) te bereiken. Hier werkt een ieder aan zijn eigen project. De docent helpt daar waar
nodig en komt met suggesties, voorbeelden en oefenin gen om de deelnemer individueel verder te helpen.

□

Vrijd.ochtend 09.30 -12.30 7 les € 165,- / 14 les 280,- Abstract/imaginatief Vol / Groepsles
De vrijdagochtend groep is voordeliger omdat er in het begin een uitleg / opdracht komt over hetgeen we
met de groep gaan doen. Meestal staat het in het teken van een teken - en of schildervaardigheid met
diverse materialen of een oefening/uitwerking binnen een schilder discipline. Deze bespreken we
tussendoor én in groepsverband omdat we veel van elkaar kunnen leren. Hierdoor ontstaat een rijk
naslagwerk met tal van ( eigen ) mogelijkheden.

□

Vrijd.middag
13:30 -16:30 uur 4 x les € 160,- bijna prive!
Privéles in overleg
Per direct
Van 30 x 40cm of 100 x 120 cm of groter….en alles daar tussen in. We starten met thee, sap of soepje,
wat lekkers en een korte vertel ronde. Daarna richten we in wat nodig is en gaan we aan het werk.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Door het bedrag te sto rten is je plaats gereserveerd. Bij onvoldoende
deelnemers ( maximaal vier ! ) wordt je bedrag teruggestort. Tenzij anders per mail is overeengekomen.

□ 4e Zaterdag vd maand 09:30 -13:00 uur € 30,- dagdl. 3,5 uur

OPEN Atelier
Individueel
Iedere
zat. van de maand. Hele dag € 55,- van 09:30- 16:00 uur eigen lunch. (GP-leden 25,-/47,50)
Eigen onderwerpen op doek of finishing touche voor professionals . Een ieder neemt zijn/haar werk ,
materialen mee. Inschrijven vooraf. Minimaal 7 deelnemers. Zaterdag 18 november, 30 december, 27
januari 2018, 24 februari, 24 maart, 28 april,etc. ( Nog enkele plaatsen beschikbaar!
4e

□

Workshopweekends 09:30 -16:00 uur 100,- per weekend
OPEN Atelier
Op afroep
Zaterdag én Zondag thema gerichte onderwerpen. Bijv. kleuronderzoek, seizoenen, beroemde
kunstenaars, impressionisten, plan van aanpak of naar aanleiding van een verhaal of biografieschrijven.
Afsluiting met een bespreking en borrel . Minimaal zeven deelnemers maximaal 10 deelnemers. Een
weekend doorwerken waar je anders moet stoppen terwijl je net goed bezig was. Ieder neemt zijn haar
eigen lunch mee. Inschrijven vooraf.
Programma suggesties zie website GouwePalet.nl
Genoemde cursussen gaan door bij voldoende a anmelding. Deelnemers zorgen voor eigen annuleringsverzekering.
KINDERATELIER

AANTAL LESSEN KOSTEN pp

CURSUS

WIE WANNEER

□

Dond.middag 15.00 - 17.30
10 les 175,Kinderatelier 7-12 jr. Nog 4 plaatsen
We starten met thee of sap , wat lekkers en een vertel ronde. Dan een korte inleiding of een verhaal over
het plan van deze middag. Altijd is er een schets - en een uitwerkfase. Soms werken we wel drie weken
aan één onderwerp of schilderij. Of hebben we in een middag een prachtig eindresultaat.
www.gerardrietbergen.nl
of mail: gwrietbergen@gmail.com
of bel 06 47 350 698
Door betaling is je plaats gereserveerd . NL20 INGB 0001 0621 01

