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CURSUSSEN TEKENEN EN SCHILDEREN
voor volwassenen

Algemene informatie
Tekenen en schilderen bij de kunstenaar in het atelier, in een kleine setting met maximaal 5
personen per groep.
DOCENT:
CURSUSPLAATS:
INFO PER CURSUS
of INSCHRIJVEN :

Beeldend kunstenaar, Henny Schakenraad
Grinsel 4, Den Dungen
www.hennyschakenraad.nl / Facebook: Atelier 88
E-mail: henny.schakenraad@hetnet.nl / tel: 06-23068114

Inmiddels werk ik 30 jaar als beeldend kunstenaar en als docent.
Met mijn ervaring heb ik al veel mensen het plezier en de kennis van tekenen en schilderen aangereikt.
Daarbij hanteren we de basisbeginselen, verschillende technieken en onderwerpen.
Gevorderde cursisten ontwikkelen tijdens de cursus een eigen stijl, verdieping en verruimen de
belangstelling voor kunst.
U gaat een veelzijdige hobby leren kennen. Ik begeleid u tijdens uw ontwikkelingsproces en u werkt in uw
eigen tempo. Zo leert u op een ongedwongen manier kijken, observeren en verkennen, waardoor er
bijzondere resultaten op papier komen.

CURSUSAANBOD:


NAJAAR/WINTER-CURSUSSEN
Tekenen en schilderen voor beginners (introductie)
Start: september/oktober en januari/februari
Cursusduur:
Lesdagen:
Lestijden:

8 weken, 1 x keer per week 2,5 uur uur les,
maandag, dinsdag, woensdag ochtend of avond
van 9.00 uur tot 11.30 uur / 's avonds van 19.30 uur tot 22.00 uur

Tekenen en schilderen voor gevorderden
Start: september/oktober
Cursusduur:
Lesdagen:
Lestijden:

16 weken, 1 x keer per week 2,5 uur uur les,
op maandag, dinsdag, woensdag ochtend of avond
van 9.00 uur tot 11.30 uur / 's avonds van 19.30 uur tot 22.00 uur

De lessen zijn inclusief het gebruik van cursusmateriaal, koffie / thee en reader
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VOORJAARCURSUS
Binnen en buiten tekenen en schilderen met de natuur als inspiratiebron
We halen de natuur in het atelier en met mooi weer zoeken we buiten de natuur op.
Start: April/mei
Cursusduur:
Lesdagen:
Lestijden:

8 weken, 1 x keer per week 2,5 uur les,
maandag, dinsdag, woensdag ochtend, of middag
van 9.00 uur tot 11.30 uur / 's middags 13.00 uur tot 15.30 uur

Deelname is voor zowel beginners als gevorderden en is inclusief cursusmateriaal, reader,koffie / thee

Meer info over de inhoud van de cursussen, de exacte lesdata en de prijs kunt u opvragen via
e-mail of telefoon.






ATELIER

88

CADEAUBON

Een cadeaubon met een bedrag naar keuze als korting op een cursus of
workshop
Meer info u opvragen via e-mail of telefoon
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D A G - of A V O N D W O R K S H O P

inschrijving per groep,

Voor speciale gelegenheden als personeelsuitje, verjaardagen, vrienden/vriendinnendag,
teambilding, familiedag, als gezin etc.

Tekenen en schilderen met een speciaal thema en/of techniek
U kiest in overleg een thema en een dag.

Start: Het hele jaar door, op afspraak.
Plaats: In het atelier van de kunstenaar.
Bij grote groepen wordt een passende locatie gezocht of de workshop wordt gegeven op uw eigen
locatie.

DAGWORKSHOP
Mogelijk op maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur of in overleg.
's Middags is er een lunch mogelijk en tussendoor koffie / thee met ......
De workshop is inclusief gebruik van de basis teken- en schildermaterialen

AVONDWORKSHOP
Mogelijk op maandag t/m woensdag en vrijdag van 19.30 uur tot 22.00 uur of in overleg.
De avond is inclusief gebruik van de basis teken- en schildermaterialen, koffie / thee met .......

Meer info over de inhoud van de workshops en de prijs kunt u opvragen via e-mail
henny.schakenraad@hetnet.nl of telefoon 06-23068114
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