
Holtmeulenateliers Atelier 10:Adres:     Kasteel Holtmeulenstraat 9 (Zijstraatje Meerssenerweg ri Bunde)                  6222 AV Maastricht.  Atelier 10/bel nr. 10 naast rode voordeur!Docente: Annemiek Jongen* Zaterdag 02november: gekleed model, werken met 
pastelkrijt.
Tijd: 10.00-16.30 uur.
Lesgeld: €50. 
Modelbijdrage: min. € 9,50 – max. 12,50 (Contant betalen in les!)10.00-11.15 uur: warming-up: snelle schetsen maken met pastelkrijt.11.15-11.45 uur: koffie + ‘zoet mondje’!11.45-13.00 uur: “gebaartekening’, op papier van 70 x 100 cm.13.00- 13.45 uur: lunchpauze13.45-15.00 uur: Werken met brede toetsen/vegen platte kant krijt.15.00-15.30 uur: thee/koffie pauze15.30-16.30 uur: Uitwassen pastelkrijt met water. Werken op langgerekt                                   doek, bijv. 50-70 cm, 40-80cm.
INSCHRIJFFORMULIER: ATELIER 10. SEIZOEN 2019 Ondergetekende:Naam:      :    _______________________________________________________________________________________
Adres:        _________________________________________________________________________________________
Postcode:   ____________________________   Woonplaats: ____________________________________________
Telefoon:   _____________________________  E-mail  __________________________________________________
0 Gekleed model, werken met pastelkrijt 02 november.
    Prijs: € 50(excl. modelbijdrage.)
0 ik betaal ná ontvangst van de factuur
0 Ik heb de inschrijvingsvoorwaarden gelezen en ga er mee akkoord.
Datum: _______________________________  Handtekening: ___________________________________________
Dit formulier a.u.b opsturen naar:  Annemiek Jongen
                                                                  Marconistraat 6224GC 



                                                                  Maastricht  (of sturen via email.)

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN:

Inschrijven geschiedt door het opsturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.Elke deelnemer vult een eigen formulier in en ondertekent dit.Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u uiterlijk 07 dagen vóór aanvang van de cursus/workshop bericht m.b.t. het wel of niet doorgaan van de lessen.U hoort dan ook hoeveel deelnemers er zijn en hoeveel de eventuele modelbijdrage per persoon bedraagt.Tevens stuur ik u dan de factuur.Wanneer u in de 07 dagen voorafgaand aan de start van de cursus/workshop wilt annuleren blijft de betalingsverplichting bestaan.Reeds betaald cursusgeld wordt niet gerestitueerd.U kunt hiervoor een annuleringsverzekering afsluiten.Bij een dag-workshop zorgt ieder voor de eigen lunch.Docente zorgt voor koffie, thee + ‘zoet mondje’.
Het cursusgeld is exclusief materiaal en modellengeld.Indien er sprake is van modelbijdrage dit bedrag graag in de (1e) les 
contant en gepast aan docente betalen.Een cursus gaat door bij minimaal 6 inschrijvingen.Er kunnen maximaal 8 deelnemers inschrijven.Lessen die uitvallen vanwege docente worden ingehaald!

Email: amjongen@xs4all.nl   mob.: 06-28201166    www.annemiekjongen.nl 

mailto:amjongen@xs4all.nl

