
Portretten: emoties en verhalen 1 .
Een reeks van 6 lessen over portret 
tekenen. Bij mij gaat het niet om het zo 
goed mogelijk na tekenen van een foto 
van je (klein)kind maar staat het ver-
haal en de emotie centraal. 
Daarbij worden verschillende tech-
nieken aangeboden en verschillende 
gezichtspunten belicht.

Ik ga uit van de ontwikkeling van wat je kunt. Onderzoek naar je 
eigen creativiteit; of je nu een geoefende tekenaar bent of niet. De 
opdrachten zijn voor iedereen uitdagend.
Wat komt er aan bod; Natuurlijk de basis, hoe bouw je een portret 
op?! Spelen met kleur, je eigen portret dat van je medecursisten, 
wat zijn de verhalen er omheen; compositie en emotie. En bij welke 
techniek en stijl voel jij je thuis?

Portretten; emoties en verhalen 2
Een serie van 6 lessen in navolging van 
de eerste reeks. 
Het zelfde accent op verhalen en 
emoties maar nu meer toegespitst 
op mensen met meer dan een hoofd 
(handen, ten voeten uit ect.), enscener-
ing en mens in beweging.
De voorwaarden zijn hetzelfde als bij 

de eerste reeks lessen.

Meditatief en Intuïtief tekenen.
In een serie van 6 workshops geef ik op-
drachten naar aanleiding van een spreuk 
, gedicht of tekst. Dit kan zijn een man-
dala uittekenen en in-
kleuren maar ook intuïtief tekenen 
(voort-borduren op het toeval). Hier gaat 
het niet om de techniek of het resultaat 
maar om met kleur en vorm meditatief 
bezig te zijn. 
Rust en gezelligheid is het belangrijkste. 

Ook hier zijn de lessen afzonderlijk te volgen. 
En krijg je bij deelname aan de volledige reeks 1 workshop gratis.
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Woensdagmiddag 
Deventer Huisgenoten 
‘Buitengewoon Schilderen’.
Een gezellige middag met altijd een 
opdracht, maar je mag hier ook je 
eigen ding doen. Eens in ongeveer 6 
weken gaan we met z’n allen naar een 
museum waar iedereen (op eigen kos-
ten) aan mee kan doen. Als je lid bent 

van Deventer Huisgenoten (voor 50+) kost de schildermiddag € 5,- 
voor anderen € 10,- inclusief materiaal en koffie of thee. 
Deze middag is meestal bijna vol dus informeer van te voren even 
als je een keer mee wil doen.

De andere lessen zijn € 12.50 per les inclusief materiaal en koffie en 
thee. Alle lessen zijn toegankelijk voor zowel beginners als gevor-
derde amateurs. De lessen zijn los te volgen maar het verdient de 
aanbeveling om ze allemaal te volgen. 
Betaal je het totale bedrag van de cursus vooraf, dan is één les 
gratis. (= € 62,50 i.p.v. € 75,-)
Volg mij op Facebook of hou mijn website in de gaten voor de 
begin data. Ik start met minimaal 2 deelnemers en kan in mijn 
huiskameratelier maximaal  5 deelnemers herbergen. 
Geef dus van te voren aan dat je wil komen! 
Voor bedrijven en instellingen kan ik ook op locatie de lessen geven. 
Informeer per e-mail of telefoon hiernaar.
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