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Ouderkerkerlaan 15, 1185 AB Amstelveen
208 euro voor 13 lessen, inclusief startmateriaal
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Zin om te tekenen of schilderen op donderdagmiddag? We gaan met
allerlei materialen werken zoals houtskool, (pastel)krijt, inkt, ecoline en
acrylverf. De docent komt met een opdracht, met ruimte voor suggesties
uit de groep. Samen kijken en oplossingen zoeken is leuk en geeft een
nieuwe blik. Ter inspiratie worden voorbeelden uit de beeldende kunst
erbij gehaald.
Bij de waarneming helpt de docent met het vinden van de juiste vorm,
verhoudingen, richtingen en perspectief. Ook over compositie, kleur en
toon valt veel te ontdekken. De lessen duren drie uur. Er is een theepauze
en een nabespreking. Iedereen verzorgt zijn eigen materialen maar er is
altijd voldoende aanwezig in het lokaal
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