
Het nieuwe 
cursusprogramma start in 
september 2011 
Alle cursussen zijn om de 2 weken! 

Cursussen:  
 Dieren in de kunst. 
 Werken á la “Hundertwasser” voor  

gevorderden 
 Wekelijks beeldhouwen met    

speksteen 
  Laat je inspireren door.. Kandinsky en 

Miro 
 Open atelier . 
 

Dieren in de kunst 
Teken je eigen dieren zoals vele 
kunstenaars dat voor jou deden. We 
kijken hoe de verschillende kunstenaars in 
verschillende stijlen, dieren tekenden of 
schilderen. Kijken naar  technieken en 
materialen en gaan dan zelf aan het werk. 
Kunnen tekenen is niet persé nodig. 
Plezier in tekenen en schilderen en de 
dieren wereld op papier ontdekken, staat 
voorop.  
Data: 7x op dinsdag ochtend: 13 en 27 
sept., 11 en 25 okt., 8 en 22 nov. en 6 dec. 
Tijd: 9:00 tot 11:30 uur 
Kosten: € 110, - incl. materiaal, koffie of 
thee. 

 
 

 

 

Schilderen à la Hundertwasser 
voor gevorderden. 
Hundertwasser was een veelzijdige 
kunstenaar met hele eigen ideeën over 
schilderkunst, architectuur en milieu. 
Zijn schilderijen en ideeën inspireren tot 
het maken van je eigen 
“Hundertwasser”.  Voor gevorderde 
cursisten heb ik naar aanleiding van mijn 
bezoek in Wenen aan het Kunsthaus 
Wien een vervolg gemaakt. Er wordt dit 
keer voornamelijk gewerkt met aquarel, 
tempera, en  acryl. 
Data: 7x op dinsdagochtend: 20 sept., 4 
en 18 okt., 1, 15 en 29 nov., en  13 dec. 
Tijd: 9:00 tot 11:30 uur. 
Kosten: € 110, - incl. materiaal en koffie of 
thee.  
 

Open atelier. 
Voor iedereen die wil komen tekenen, 
schilderen of beeldhouwen in speksteen 
en zichzelf elke keer wil verrassen. 
Kunstzinnig bezig zijn met verschillende 
materialen en technieken. In de 
hedendaagse kunst en de volkskunst zijn 
prachtige voorbeelden te vinden die 
voor iedereen aantrekkelijk zijn om te 
maken. 
Je kunt op weg geholpen worden als je 
dat wilt en werkt verder voor jezelf. 
Je koopt een 5 of 10-strippenkaart voor 
 € 75 of € 150 en hebt een jaar lang de tijd 
om te komen, als jou dat uitkomt, op 
vrijdagochtend van9:00 tot 11:30.  
Alles incl. materiaal, koffie en thee 
 

 

Beeldhouwen met speksteen. 
Cursus voor iedereen die wil leren werken 
met verschillende soorten speksteen. 
Ik zelf werk met steen vaak intuïtief en 
laat me leiden door wat er in de steen zit. 
Op deze manier kan je als cursist rustig 
wennen aan het bewerken van steen en 
ontstaat er door voelen en kijken een 
beeld. 
Data: 8x op woensdagochtend, 21, 28 
sept., 5, 12 en 19 okt., 2,9 en 16 nov. 
Tijd: 9:00 uur tot 11:30. 
Kosten: € 120 incl. materiaal, koffie of 
thee. 

 
Laat je inspireren door… 
Kandinsky en Miro. 
Schilders die in de eerste helft van 1900 
de kijk op kunst drastisch veranderden. 
Zij waren zo vernieuwend dat we ze ook 
nu als inspiratie bron kunnen gebruiken 
voor ons eigen werk. Kunnen tekenen of 
schilderen is niet nodig. 
Data: 7x op dinsdagavond, 13 en 27 sept., 
11 en 25 okt.,  8 en 22 nov., 6 dec. 
Tijd: 9:30 tot 22:00 uur 
Kosten: € 110, - incl. materiaal, koffie of 
thee. 
 

De workshops staan op de 
achterkant van deze folder. 
 
 

 
 



Alle avond workshops van  
19:30 tot 22:00 uur. 
Kosten € 17,50 incl. materiaal en 
koffie. 
 

Stromingsbeelden of Zentangels. 
Lijnen die elkaar op volgen vind je overal 
in de natuur. Zelf tekenen van deze zijnen 
is heel ontspannen en rustgevend 
Woensdagavond 28 september 
 

Aboriginal workshop 
 Achtergronden van de Aboriginals en   
schilderen met stokjes. 
Woensdagavond 12 oktober 
 

Workshop oliepastel. 
Werken met oliepastel en een mengsel 
om het mee uit te vegen. Een techniek die 
snel te leren is en kleurrijke resultaten 
geeft .Woensdag avond 9 november 
 

 
        Workshop Keltische knoop. 

Achtergronden en opbouw van een 
Keltische knoop. 
Woensdagavond 7 december. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHOPS OP ZATERDAG. 
 

Workshops beeldhouwen met 
speksteen. 
Speksteen is een zachte steensoort waar je 
door raspen en schuren een beeld van kan 
maken. Het is ontspannend om te doen, en je 
maakt altijd en mooi beeld wat af is aan het 
eind van de dag. 
Op zaterdag 24 september en 15 oktober van 
9:30 tot +/- 16:30 uur. In een groep van 5 tot 
8 personen. Voor beginners en gevorderden.  
Kosten: 45 € pp. Incl. soep bij de eigen lunch. 
 
 
WORKSHOP OP MAAT. 
Voor groepen, feestjes, kinderfeestjes etc. etc. 
stel ik in overleg met u een workshop op maat 
samen. Eventueel kan ik ook naar u toekomen. 
 

 
COACHING. 
Voor coaching kunt u altijd een afspraak 
maken voor een kennismakingsgesprek.  
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