Dagworkshop aquarelleren
Donderdag 12 augustus van 9.30-16.30 uur.
Aquarelleren voor beginners en gevorderden met als thema:

Waterlelies
Locatie: Bezoekerscentrum Bibliotheek van ‘s-Gravenzande.
€ 75, - inclusief heerlijke lunch met koffie of thee en materiaal.
In de bibliotheek van ‘s-Gravenzande geeft Kunstenares Marian Kortekaas
een zomerworkshop aquarelleren, met als thema; Zomerbloeier’.
Op een ongedwongen wijze maak je kennis met aquarelleren, voor zowel beginners als gevorderden..
Dit is mogelijk omdat het onderwerp stap voor stap wordt uitlegt en voorgedaan.
Onder genot van koffie of thee met iets lekkers, worden de eerste grondbeginselen van het aquarelleren
en het opzetten van de tekening besproken.
Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteedt aan de compositie van het plaatsen van de waterlelies
met blad, wat vooraf gaat aan het aquarelleren.
Daarna wordt het mooie nat in nat werk verricht, zodat de mooie helder kleuren van het water en de
waterlelies uit zullen vloeien, Veel aandacht wordt besteedt aan de schaduwen en het lichtval van de
bloem en bladeren. Daarna werk je de waterlelie[s] en de steel met bladeren nat op droog uit.
Op deze dag zal daarbij veel techniek aan bod zal komen. Het wordt een leerzame aquarelworkshop,
waar ook aan de innerlijke mens gedacht is met een heerlijke uitgebreide lunch.
Dus een heerlijk dagje uit met als resultaat,
dat je aan het eind van deze dag met een zelf gemaakt schilderij naar huis gaat.
Zelf mee te nemen: ruw multiplexplankje van minimaal 40 * 60
Indien je zelf aquarelverf en kwasten bezit kun je dit uiteraard meenemen.

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijven kan, indien plaats beschikbaar, tot uiterlijk één week voor de workshopdatum.
Na inschrijving dient het bedrag binnen 7 werkdagen overgemaakt te worden op
bankrekening.nr. IBAN: NL76 RABO 0177885920 t.n.v. M.J. Kortekaas te Ooltgensplaat. Het
voldoen van het betaalde bedrag, bepaald de volgorde van inschrijving. Indien de termijn
tussen werkdagen, inschrijving en workshopdatum korter is dan 1 week, dient het
verschuldigde bedrag contant op de workshopdatum te worden voldaan.
Bij annulering van deelnemer, zal € 35,-- aan onkosten worden berekend.
Echter bij annulering binnen 48 uur zal er geen terug betaling geschieden.
De workshop vindt alleen plaats bij een minimum van 8 deelnemers.
Indien ik genoodzaakt ben de workshop te annuleren, ontvang je hierover van tevoren bericht.
Betaalde bedragen worden in dat geval per omgaande op je rekening teruggestort.
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor letsel, vlekken op of beschadiging van kleding of andere
persoonlijke eigendommen.

Ja, ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden en ga nu door met het invullen van het.......
Inschrijfformulier

Voor en achternaam:
Adres:
Postcode- Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Bank/giro *nr.:
Betaald:
ja / nee *
*doorhalen wat niet van toepassing is. Ondertekend:
E-mail: marian@kunst-kortekaas.nl
Website: www.kunst-kortekaas.nl
Telefoonnr.: 0187-630300 / 0642682636

