Cursus informatie: “Schilderen buiten de Lijntjes”
Winter 2020
Docent: Joke Zonneveld

Praktische gegevens en reservering:
Locatie:
Atelier De Rode Draad
Prinses Margrietlaan 86, lokaal 6
1421 XJ Uithoorn

De Cursus "Schilderen buiten de Lijntjes” bestaat uit 8 of 10 lessen van elk drie uur.
Alle schildersmaterialen (papier, houtskool, krijt en acryl en/of aquarelverf (evenals 5 doeken 2x 20
bij 20 cm, 2x 30 bij 30 cm en 1 x 50 bij 50 cm bij minimaal 8 lessen) zijn bij de prijs inbegrepen,
evenals koffie en thee. Je krijgt verschillende technieken aangereikt met materialen als aquarel,
acrylverf, Powertex, gesso, verschillende soorten papier en leert bijvoorbeeld craquelé te maken als
ondergrond voor je beelden.
Je werkt soms aan meerdere projecten tegelijk, omdat de schilderijen tussendoor droogtijd nodig
hebben voor je verder kan naar een volgende laag.

Cursusgeld:
maandag- of donderdagochtend, zaterdagmiddag
8 lessen € 250,- *
10 lessen € 300,- *
* --vanaf 8 lessen inclusief (evenals 5 doeken: 2x 20 bij 20 cm, 2x 30 bij 30 cm en 1 x 50 bij 50 cm
Bij opgave na de eerste les zo lang de voorraad strekt.
In overleg kun je in deeltijd deelnemen, neem dan contact met mij op. Een 5 rittenkaart kost € 170,-

Deze lessen worden gegeven op:
10 x Zaterdagmiddag 13.30-16.30 uur op
(4 januari is een Proefles)
11, 18 en 25 januari
1, 8 en 29 februari
7, 14, 21 en 28 maart 2020
8 x Maandagochtend
13 en 27 januari
10 en 24 februari
9 en 23 maart
6 en 20 april 2020

9.30-12.30 uur op

8 x Donderdagochtend 9.30-12.30 uur op
9 en 23 januari
6 en 20 februari
5 en 19 maart
2 en 16 april 2020

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging/factuur per mail, met daarin een beschrijving van de
praktische gang van zaken rond de lessen.
Het overmaken van het verschuldigde bedrag geldt als definitieve bevestiging van de aanmelding.
Maak het bedrag over op bankrekeningnummer
NL75 INGB 0004273751 t.n.v. Joke Zonneveld te Amstelveen
Je hebt na ontvangst van de bevestigingsmail nog 5 dagen de tijd om zonder opgaaf van redenen te
annuleren, uiterlijk tot de dag voordat de cursus is begonnen. Daarna is annuleren niet meer
mogelijk. Je kunt wel op parallelle groepen een gemiste les inhalen als er voldoende plek is.
Deeltijd:
Mocht je slechts een gedeelte van de cursus mee kunnen doen, neem dan contact met mij op voor
overleg via het contactformulier op de website . Strippenkaart 5 losse lessen op afroep voor € 170,Er is plaats voor maximaal 8 cursisten per lessenserie.

