Beste Belangstellende,
Maandag 11 september starten de cursussen “Vormen in Klei “,”Tekenen en Schilderen “ en
het “Open Atelier “.Deze cursussen worden gegeven op maandagmiddag ,-en avond en
donderdagavond. Iedere donderdagochtend en laatste zaterdag van de maand is er “Open
Atelier”.
Deze brochure biedt een overzicht van de cursussen in 2017-2018.
U kunt zich opgeven door de gevraagde gegevens in te vullen en dit formulier op te sturen of
af te geven.
VORMEN MET KLEI
Deze cursus is bedoeld voor zowel “starters” als voor mensen met klei - ervaring.
Tijdens de lessen komen allerlei technieken voor het bewerken van klei aan bod. De keuze
van de onderwerpen is vrij en kan variëren van het maken van beelden, een schaal,een
diervorm, tors, maskers, koppen, kippen,enz. Voor zowel buiten als binnen.
Docent: Ada Andreae – Helder.
Kosten: € 120,00 voor 9 lessen, excl. materiaal – en stookkosten.
TEKENEN EN SCHILDEREN
In deze cursus wordt u ondersteund in het kiezen van onderwerpen en het maken van
keuzes in verschillende teken- en schildertechnieken,bij voorbeeld : acryl en olieverf,
kleurpotlood, pastel en inkt,zand,jute en andere materialen.
Docent : Ada Andreae – Helder.
Kosten : € 165,00 voor 9 lessen, incl. materiaal kosten. (excl. schildersdoek)
EEN COMBINATIE VAN BEIDE DISCIPLINES .
U kunt ook kiezen om de cursussen te combineren: 5 x boetseren en 5 x schilderen
Kosten:€ 145,00 voor 9 lessen, incl. teken- en schildermateriaal( excl. schildersdoek,klei en
stookkosten).
OPEN ATELIERS:
• LAATSTE ZATERDAG VAN DE MAAND
Men overlegt, leert,boetseert en schildert met elkaar.
Kosten: € 180,00 voor 6 zaterdagen boetseren, excl. materiaal – en stookkosten en € 220,00
schilderen,exc.doek,incl. lunch, koffie, thee, water en wijn!
• DONDERDAG OCHTEND
U wordt met open deuren ontvangen in zowel het schilder- als het klei atelier en kunt een
ochtend komen schilderen of boetseren. U werkt zelfstandig maar er is altijd een deskundige
aanwezig.
De kosten bedragen € 120,00 voor keramisten en € 165,00 voor de schilders.
• Losse lessen: € 15,00.

HOEVE WORKSHOPS:
Naast de cursussen is het ook mogelijk met een groep een workshop te bespreken.
Het thema, bv een tors, keukendoekje, juffer int’groen, maandbloem en kosten in overleg.
• het cursusgeld dient bij aanvang van de eerste les van iedere cursus te worden voldaan.
• Kleiwerk wordt na het bakken gewogen en met een kwart van het gewicht vermeerderd
• Lessen kunnen tijdens de lopende cursus ingehaald worden
Tekenen,Schilderen,Vormen met klei: maandagmiddag van 13.30- 16.00 uur en - avond van
19.30 – 22.00 uur.
Cursus 1: Sept:11,18,25,Okt.:2,9,23,30,Nov:6,13.
Cursus 2: Nov,:20,27Dec.:4,Jan.:8,15,22,29,Febr.:5,12
Cursus 3:Feb.:19,Mrt:5,12,19,26,April:9,16,23,30
Tekenen, Schilderen ,Vormen met klei: donderdagavond van 19.30 – 22.00 uur.
Cursus 1:Sept.: 14,21,28,Okt.:5,12,26,Nov:2,9,16
Cursus 2:Nov.:23,30Dec.:7,Jan.:11,18,25,,Feb.:1,8,15
Cursus 3:Febr.:22,Mrt.:8,15,22,29April:5,12,19,26

Open Ateliers :Iedere donderdag van 9.30 - 12.00 uur .
Deze start donderdag 14 September tot en met 7 December, excl.de herfstvakantie en van 11
Januari tot en met 5 April. minus de krokusvakantie.
Open Ateliers op zaterdag: Iedere laatste zaterdag van de maand van 9.30 – 14.30 uur:
2017: 30/9,28/10.25/11 en in 2018 : 27/1,24/2,31/3,28/4.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DHR/MEVR……………………………………………………………………………………………………
ADRES:……………………tel:………………………e-mail:
SCHRIJFT ZICH BIJ DEZE IN VOOR DE CURSUS:*welk dagdeel
“VORMEN IN KLEI”:
1………………2……………………3…………*
“TEKENEN EN SCHILDEREN”
1………………2……………………3…………*
“COMBINATIE VAN BEIDE”
1……………….2……………………3………..*
“OPEN ATELIER OP DE DONDERDAG”1…………………..2………………….
“OPEN ATELIER OP DE ZATERDAG” ………………………… 6 MAAL
(kosten bij inschrijving € 10,00,wordt in mindering gebracht bij het
voldoen van het cursusgeld)

