Cursus informatie: “Schilderen buiten de Lijntjes”
Januari-April 2021

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 8/10 lessen van elk drie uur.
Alle schildersmaterialen (papier, houtskool, ecoline en acryl en/of aquarelverf (evenals 1x 29 x 29
cm doek cm en 1x 50x 50 cm doek), zijn bij de prijs inbegrepen, evenals koffie en thee. Je krijgt
verschillende technieken aangereikt met materialen als ecoline, acrylverf, en Powertex voor
craquelé. De zaterdag kun je ook voor 8 uur boeken.

Cursusgeld:
maandag- of donderdagochtend, zaterdagmiddag
8 lessen € 230,- inclusief 2 doeken van 29x 29 cm en 1 doek 50x 50 cm
Extra doeken kun je tegen vergoeding in het atelier aanschaffen of zelf meenemen.
In overleg kun je in deeltijd deelnemen a € 35,- per les, neem dan contact met mij op.

Deze lessen worden gegeven op:
10 x Zaterdagmiddag 13.30-16.30 uur op
23 en 30
januari
6, 13 en 27
februari
6, 13 en 27
maart
10, 17, en 24 april 2021
8 x Maandagochtend
9.30-12.30 uur op
25 januari
8 en 22 februari
8 en 22 maart
12 en 19 april let op: verspringing i.v.m. Paasweekend
3 mei 2021
8 x Donderdagochtend 9.30-12.30 uur op
28 januari 4 en 18 februari
4 en 18 maart
1 en 15 april
29 april 2021

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 4 cursisten per lessenserie ivm corona.
Telefoon 06-44850038

Corona maatregelen
•
•
•
•
•
•

Als je verkouden etc, bent kom je niet op les, je kunt op een parallelle groep inhalen als daar
plek is.
Je draagt tijdens de les handschoentjes als je dat nodig vindt
Je houdt 1,5m afstand van elkaar
Maximaal 4 deelnemers per groep, inclusief inhalers.
Je draagt en mondkapje
Je neemt zelf je eten en drinken mee

