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□ Dinsdag avond

19.00 - 22.00 u. 7 les € 175,- / 14 les 295,- Portret /model

Per direct Individueel...

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 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.

□ Donderdag ocht. 09.30 -13.00 u. 7 les € 205,- / 14 les 380,-

Imaginatief

□ Vrijd.ochtend

09.30 -12.30 u. 7 les € 175,- / 14 les 295,-

Abstract/imaginatief Groepsles……………

□ Vrijd.middag

13:30 -16:30 u. 4 les € 160,- / 8x € 295,-

Individueel / VOL……..

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 concept / project. De docent helpt daar waar nodig en komt met suggesties,
voorbeelden en oefeningen om de deelnemer individueel verder te helpen. Alle teken- en schildersmaterialen inbegrepen.
Incl. koffie, thee en wat lekkers. Exclusief de doeken. Thans nog geen wachtlijst.

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) vaardigheden.

Privéles in overleg

Per direct……………

Van 30 x 40cm of 100 x 120 cm of groter….en alles daar tussen in. Doeken zijn exclusief. We starten met inrichten van je
zelfgekozen plaats en klaarzetten van de benodigde materialen voor je onderhanden werk. Aanmelden vooraf is noodzakelijk.
Door het bedrag te storten is je plaats gereserveerd. Bij onvoldoende deelnemers ( maximaal vier ! ) wordt je bedrag
teruggestort. Tenzij anders per mail is overeengekomen.

□

4e Zaterd. vd mnd 09:30- 16:30 u. incl. lunch Hele dag € 60,- OPEN Atelier

Individueel opgeven….

Iedere 4e zat. van de maand. 09:30 -13:00 u. dagdeel van 3,5 uur 1x € 30,-. Middagdeel van13:00 – 16:30 uur. 1 x € 30,Eigen onderwerpen op doek onder professionele begeleiding of finishing touche voor professionals. Ieder neemt zijn/haar
werk, materialen mee. Door betaling vooraf is inschrijving definitief. Inschrijven vooraf. Minimaal 7 deelnemers. Incl lunch!
Zaterdag 22 december is favoriet en druk bezocht…snel opgeven….! 26 januari 2019, 23 februari, 23 maart, 27 april etc.

□ 1 jr. 40 - 50 x dins.avond, do, vrijd, vanaf januari 2019

€ 600,- Jaar traject

Per jaar/per direct…..

Betaling in één, twee of drie aaneengesloten maandbedragen. Na betaling 1e termijn gaat je kunstzinnig jaar in. Een jaar
Lang constante begeleiding en zelf je rooster samenstellen /aanpassen in overleg. Op dagen die jij kunt. Voordeligste manier
om snel te groeien! Inclusief alle materialen, exclusief de doeken.

□ zo 18 – za 31 aug. 2019.

€ 475,- per 2 wk. Schilderend op verhaal komen… Val Sinestra Zwitserland

Thema’s: Bevlogen Beweging…tussen uitersten. Via verschillende werkvormen vanuit het atelier in de serre van het Kurhaus
hotel. Aan bod komt de gelaagdheid tussen het hoogste licht en diepste duister. Twee heerlijke weken ontdekkingstocht op
doek en in jezelf. Met professionele begeleiding van oa Gerard W. Rietbergen en Sarah Goudsmit. ( zie websites )
Overnachtingen incl. busreis en volpension (rechtstreeks te boeken en te voldoen bij Val Sinestra.
Plus minus € 875,- euro is CHF 1.000,- ) Deelnemers zorgen zelf voor eigen reis- en annuleringsverzekering.

□ Dond.middag 15.00 - 17.30 u. 15x tot meivakantie € 262,50

Kinderatelier 8 -14 jr.

Vanaf 10 januari

We starten met thee of sap, wat lekkers, een vertel ronde. Een korte inleiding, een verhaal over het plan van deze middag.
Altijd een schets- en uitwerkfase. Soms werken we drie weken aan één onderwerp of schilderij. Of hebben we in één middag
een prachtig eindresultaat. Een eigen Van Gogh! Alle materialen incl. Excl. doeken. Van do. 10 jan – 25 april 2019
Alle cursussen gaan door bij voldoende aanmelding. Er is voldoende inhaal mogelijkheid bij annuleren.
Aanmelden per mail: gwrietbergen@gmail.com
of bel 06 47 350 698

Alleen door betaling is je plaats gereserveerd: NL20 INGB 0001 0621 01
Aanmaakdatum: 10 december 2018 nummer 15. Aanbod laatste versie geldt.

