PROGRAMMA KUNSTBREAK
Voor alle cursussen geldt natuurlijk: u zult merken dat juist het werken in
een groep u erg kan inspireren. U leert sneller, ook van de stappen van andere
deelnemers, u doet meer ideeën op dan thuis in uw eentje, en er wordt een
beroep gedaan op uw vermogen om uw beslissingen onder worden te brengen en
uw vaardigheden te delen. Hoewel er in een groep wordt gewerkt is de
begeleiding individueel. Er is dus altijd ruimte om te praten over uw eigen visie
op uw werk en u kunt altijd uw wensen kenbaar maken.

Neem gerust contact op met de docent om nader kennis te maken en
verwachtingen uit te spreken.
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Marijke Wessel

info@kunstbreak.nl

06-20763679

Maandagmiddag is er een teken- en schildercursus voor volwassenen. In deze
cursus worden cursisten vooral uitgedaagd om de mogelijkheden van
onverwachte materiaal- en techniekkeuzes te ontdekken. Daarom worden er met
enige regelmaat uitdagende groepsopdrachten gegeven. Natuurlijk is er ook
ruimte voor vrij werk.
Dinsdagochtend 5 x tekenen. Bij voorkeur te combineren met de aquarelcursus
van Carla de Korte. Tijdens deze lessen worden de diverse aspecten van het
tekenen naar de werkelijkheid belicht.
Carla de Korte

info@carladekorte.nl

06-17316315

Dinsdagmorgen 10 x aquarel o.l.v. Carla de Korte, bij voorkeur te combineren
met de tekencursus van Marijke Wessel.
Items die o.a. behandeld worden zijn: materiaalkennis en materiaalgebruik.
Technieken, werken met contrast en perspectief.
Onderwerpen: landschap, stilleven, abstracte elementen, beweging,
portret/model. Tijdens deze cursus kunt u de technische kneepjes van het
aquarelleren aanleren.
Mirjam Kleywegt

info@mirjamkleywegt.nl

06-29410010

Wilt u graag leren schilderen? Of heeft u al enige ervaring, maar behoefte aan
tips en ondersteuning? Op maandag- en dinsdagavond geeft Mirjam een cursus
voor mensen met of zonder schilderervaring.
Er zijn verschillende manieren om een schilderij op te zetten en uit te werken. In
deze cursus komen een aantal manieren aan bod, zodat u zelf kunt ontdekken
wat voor u het fijnste werkt. U krijgt uitleg over: technieken, materialen,
kleurgebruik en compositie. Er is veel ruimte om vrij te werken. Daarnaast
werken we met opdrachten waarbij uw eigen inbreng en wensen heel belangrijk
zijn. U kunt schilderen met acrylverf en/of olieverf.
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Colette Jacobs

jacobscolette@hotmail.com

06-44533823

Op woensdagmorgen is er een cursus voor mensen die lekker ontspannen bezig
willen zijn, maar die toch met een leuk resultaat naar huis willen gaan, Want
daar is deze cursus voor bedoeld. Enige ervaring is gewenst, maar beginners
kunnen ook instromen.
Als cursist kan je meedoen met de verschillende thema’s die worden
aangedragen door Colette. Maar je mag ook gaan werken aan datgene waar je
op dat moment zin in hebt. De materialen zijn aanwezig, zoals papier, verft, inkt.
M.u.v. canvas.
Irma Troost

irmatroostvogel@gmail.com

0645755386

Donderdagmiddag is er een aquarelcursus voor gevorderden. Bij deze cursus
leert u o.a. te bepalen wat de hoeveelheid water voor effecten heeft: de kern van
een aquarel! Natuurlijk komen ook de andere aspecten die van belang zijn voor
een mooi werkstuk aan bod.
Avi Lev

lev.a@wxs.nl

06-55121148

Op donderdagochtend en op donderdagavond.
In deze cursus ligt de nadruk op het leren kijken. Want welke techniek je ook
gebruikt, hoeveel of hoe weinig ervaring je ook hebt… het begint allemaal met
goed kunnen kijken. En dat is iets dat iedereen kan leren. Meer of minder talent?
De begeleiding is individueel ook al zit je in een groep. Door inzicht leert u het
optimaal te gebruiken.
U krijgt de nodige begeleiding en tips mee om uw teken- schildervaardigheden
aan te scherpen. In deze cursus is er de mogelijkheid om zelf voor een
onderwerp en techniek te kiezen. De inhoud van deze cursus zal worden
afgestemd op de wensen van de cursisten.
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KUNSTBREAK heeft een nieuwe collega erbij! Audrey zal vanaf september
2018 de kinderlessen voor de allerkleinste gaan overnemen. WELKOM!
Mijn naam is Audrey Soeterbroek ook wel tante Ot.
Creatief ontspannen is iets wat als een rode draad
door mijn leven loopt. Vroeger tekende ik al heel
veel en was ik ook altijd aan het knutselen. Later
ben ik ook gaan schilderen met acryl, aquarel en
tekenen met pastelkrijt. Naast het teken en
schilderen geef ik vanuit mijn bedrijf tante ot ook
workshop in hand- en brushletteren en in punch
needling. Ook maak ik illustraties en werk in
opdracht.
Ik ben een autodidact en heb mezelf ontwikkeld
door het volgen van cursussen en workshops en vooral door veel te oefenen,
oefenen en te oefenen!
Vanaf september ga ik teken- en schilderlessen geven aan groep 3/4 en 5/6 op
de dinsdag en woensdag. Hier kijk ik erg naar uit en hoop tijdens de lessen de
kinderen te kunnen inspireren om hun eigen creativiteit en fantasie de vrije loop
te laten.
Met creatieve groet, Audrey Soeterbroek
Diverse docenten
Vrijdagochtend (volgens rooster) onder de naam: ‘Koffie met een Kwast’ worden
er door diverse docenten van Kunstbreak (maar ook door gastdocenten van
buitenaf) eenmalige, uitdagende workshops van één dagdeel gegeven. Geschikt
voor iedereen! We werken van 9.15 uur tot ongeveer 12.30 uur. Hou de website
in de gaten: www.kunstbreak.nl
Modeltekenen
Vrijdagavond: vrij werken naar model, volgens een rooster.
Op deze avonden zorgt Kunstbreak voor een goed model. Er wordt géén les
gegeven tijdens de vrij werken naar model sessies.
Als je mee wil komen doen geef je dan wel van te voren even op (max. 8
deelnemers per avond). Je kunt een strippenkaart, voor 5 avonden kopen of een
enkele losse avond meedoen.
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