Holtmeulenateliers Atelier 10:
Zomer-aanbod 2022:
Adres:

Kasteel Holtmeulenstraat 9 (Zijstraatje Meerssenerweg ri Bunde)
6222 AV Maastricht. Atelier 10/bel nr. 10 naast rode voordeur!
Docente: Annemiek Jongen www.annemiekjongen.nl email: amjongen@xs4all.nl

Korte cursusssen:
*5x pastelkrijt: elke keer andere techniek. Prijs: €92,50
Materiaal: doosje Rembrandt softpastels met 24 halve krijtjes.
Ondergrond: diverse soorten papier. Evt. verkrijgbaar in Atelier 10.
Maandagavond: 19.00-21.30 uur.
23 mei: Uitwrijftechniek. Onderwerp: schoenen..
30 mei: Arceertechniek. Onderwerp: stilleven.
13 juni: Werken met platte zijkant van half krijtje á la Cézanne.
Onderwerp: een landschap. (foto!)
20 juni: Combinatie van bovenstaande drie technieken.
Onderwerp: een dier.
27 juni: Pastelkrijt uitwassen met water m.b.v. kwast en/of doek.
Onderwerp: speelgoed/knuffels.

*3x aquarel + lijntekening O.I.inkt . Prijs: € 65
Materiaal: Aquarelverf en O.I.inkt + rietpen/stokje of fineliner.
Ondergrond: aquarelpapier/blok ± a4 formaat of iets groter. Derde les: stevig grijs
karton ± 50-65cm.
Steeds grote vlakken aquarelleren (nat in nat of in lagen). Details/contouren tekenen
met (riet)pen en o.i.inkt of eventueel een fineliner.
* Dinsdagmiddag 13.30-16.30 uur.
07 juni: Onderwerp: stilleven.
14 juni: Onderwerp: stadsgezicht. (Eventueel op locatie, anders n.a.v. foto!)
28 juni: Onderwerp: ‘New York’.
Beginnen met reliëf-collage: (vloei)papier en (rib)karton.
Hieroverheen vlakken aquarelleren en uiteindelijk lijntekening met inkt.

*4x Schilderen met olieverf. Prijs: €85

Ieder kiest een eigen onderwerp: een portret, een figuur, een dier etc.
In 4 stappen werk je het onderwerp uit zodat het na iedere laag goed kan drogen!
Materiaal: Olieverf (evt. op waterbasis?) en diverse kwasten/penselen
Ondergrond: een schilderdoek, minimaal 40x50cm.
* Dinsdagavond: 19.00-22.00 uur.
24 mei: Schets + onderschildering in een koele kleur.
31 mei: Schaduwen differentiëren.
07 juni: Warme kleuren + lichten toevoegen.
14 juni: “Puntjes op de i”.

N.B.: Bij deze korte cursus olieverf kun je eventueel verf en oplosmiddel van mij kopen.
Vergoeding: €3,50 per les (???)
Terpentine om je kwasten schoon te maken mag je zelf meenemen.
(Reukloze terpentine kun je bij de Action goedkoop kopen!)
En je zult een paar kwasten moeten kopen die je voor de olieverf kunt gebruiken.
Denk ook aan een klein potje voor het oplosmiddel en een groter potje om de reukloze
terpentine in te doen.

Workshops:
*Dubbelportret: moeder en dochter.

*Zaterdag 11 juni: 09.30-13.30 uur. Prijs: €32,50
Materiaal: acrylverf.
Ondergrond: schilderdoek of schilderpapier/karton.
Eerst uur snelle schetsjes van beurteling de moeder en de dochter.
Daarna maak je een onderschildering in een koele kleur om de compositie aan te geven
en de belangrijke vormen weergeeft met behulp van licht en donker-verschillen.
En natuurlijk heel belangrijk: waarin vind je de gelijkenis!
Mocht je tijd over hebben: eerst transparante kleurlagen opzetten en vervolgens met
dikkere verf/toetsen verder uitwerken.

*Portretschilderen á la Isaac Israëls.
Zaterdag 11 juni: 09.30-13.30 uur. Prijs: € 32.50 (Prijs is exclusief modelbijdrage.)
Materiaal: acrylverf. (Pastelkrijt kan eventueel ook!)
Ondergrond: schilderdoek of schilderpapier/karton.
Eerste uur: schetsjes maken met platte kant pastelkrijt of houtskool.
Daarna 1 stand. Je maakt een globale schets om je composiite aan te geven en de grote
vormen: wat is haar, wat is gezicht, wat is hals, wat is schouder.

INSCHRIJFFORMULIER: ATELIER 10. SEIZOEN 2019
Ondergetekende:
Naam:

: _______________________________________________________________________________________

Adres:

_________________________________________________________________________________________

Postcode: ____________________________ Woonplaats: ____________________________________________
Telefoon: _____________________________ E-mail _________________________

Korte cursussen:
O Maandagavond,

5x 2,5 uur pastelkrijt.

Prijs: € 92,50

O Dinsdagmiddag,

3x 3 uur aquarel + o.i.inkt.

Prijs: € 65

O Dinsdagavond,

4x 3 uur olieverf.

Prijs: € 85

Dag-workshops:
O Zaterdag 11 juni,

dubbelportret moeder -dochter.

O Zaterdag 18 juni, portret à la Isaäc Israëls.
0 Ik betaal ná ontvangst van de factuur

óf

Prijs: € 32,50
Prijs: € 32,50

0 ik betaal contant.

0 Ik heb de inschrijvingsvoorwaarden gelezen en ga er mee akkoord.
0 Ik geef Annemiek Jongen toestemming de door mij hierboven ingevulde
persoonlijke gegevens te gebruiken voor het doorgeven van informatie
m.b.t. de cursus waar ik mij voor ingeschreven heb of overige relevante
‘schilder’informatie.
Datum: _______________________________ Handtekening: ___________________________________________

Dit formulier a.u.b opsturen naar: Annemiek Jongen,
Kasteel Holtmeulenstraat 9 6222AV Maastricht
(of sturen via email: amjongen@xs4all.nl)

