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ELKE WEEK SCHILDEREN: vanaf deze maand bieden wij wekelijkse schilderlessen aan. Deze worden
verzorgd door niemand minder dan Marlous Pigeaud, ervaren kunstenares en docente aan de diverse
Volksuniversiteiten. Ter kennismaking starten we met een serie van 8 lessen op donderdagmiddag van
13:00 tot 15:30 uur, te beginnen op 23 oktober 2014. Voor de beginner maar ook voor de ervaren
schilder een ware ontdekkingstocht naar de vele inspiratiebronnen en technieken. Kleurenleer,
compositieleer en materiaalkennis komen natuurlijk ook aan bod. Iedereen wordt persoonlijk begeleid in
zijn eigen tempo en op eigen niveau. Je maakt je persoonlijke en kunstzinnige creaties.

Overzicht van onze workshops:
Sculptuur/Tuinbeeld:
We gaan een prachtig beeld maken voor binnen en buiten met Powertex. Als basis gebruiken we een hoofdje dat door jezelf gemaakt wordt
van klei. Dit maakt het resultaat volledig uniek en zelf gemaakt!
(nog 2 plaatsen beschikbaar)
25 oktober 2014: zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur inclusief luxe
lunch. Kosten € 85,- pp)
Schilderen: Mixed Media
Je gaat aan de slag met acrylverf in combinatie met powertex en reliëf
pasta. We voegen allerlei andere materialen toe die voor prachtig
diepte-effecten gaan zorgen.
28 november 2014: Vrijdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur. Kosten €
75,00 pp

Winterdecoratie en/of Buddha schaal maken met Powertex
Een prachtig werkstuk voor binnen en buiten. Natuurlijk is een ander
object ipv de buddha ook mogelijk, een ronde of vierkante schaal, et
cetera. De workshop is inclusief alle materialen en kost € 50,- per
persoon. 21 november 2014: vrijdagavond van 19:30 tot 22:00 uur

Bezoek onze website voor meer informatie en overige workshops: www.kcrandstad.nl
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit

