Aquarelworkshop voor beginners
BASIS 1
met Brigitte De Vuyst
5 sessies op dinsdagavond
OF
een tweedaagse workshop op vrijdag en zaterdag

BASIS 1
op dinsdagavond van 19 tot 22 uur
8 februari, 8 maart, 22 maart, 19 april en 3 mei 2022 (5 lessen)
Prijs: 100 euro

een tweedaagse workshop van 10 tot 13 uur
en van 14 tot 17 uur
op vrijdag 4 maart (les 1 en 2) en zaterdag 5 maart 2022 (les 3 en 4)
Prijs: 80 euro
Je schrijft in voor de volledige cursus want de lessen zijn gradueel
opgebouwd.
Voor wie?
Voor iedereen die wil leren schilderen met aquarel. We starten vanaf nul,
dus er is geen voorkennis vereist. Tekenvaardigheid is geen vereiste maar
is wel een voordeel.
PROGRAMMA
les 1
• kennismaking met het materiaal
• pigmenten mengen
• basistechniek: papier opspannen
• aquareltechniek: een wassing schilderen

les 2
• aquareltechnieken: nat in nat, nat op droog, laag op laag, spatten
• we schilderen een eenvoudig landschap (naar John Blockley)

les 3
• aquareltechnieken: zachte randen, pigment doseren
• we schilderen een mistig berglandschap

les 4
• combinatie van verschillende aquareltechnieken in abstracte werkjes
waarvan we wenskaarten kunnen maken
• we werken met secundaire kleuren

les 5
•

combinatie van verschillende aquareltechnieken in een stilleven

Materiaal:
Je dient een basis aan te kopen. Eens je deelname bevestigd is, stuur ik je
alle info ivm materiaal. Aarzel niet om me op voorhand te mailen voor
extra info.
Inschrijven:
Inschrijven via mail naar brigitte.devuyst@telenet.be of via
https://brigittedevuyst.com/aquarelworkshop-basis/ en betaling via
overschrijving op volgend rekeningnummer:
Brigitte De Vuyst, ING BE22 3630 2681 1547 met vermelding van je
naam, en dinsdagavond of tweedaagse workshop.
Aantal deelnemers: minimum 8, maximum 15
Lees ook de algemene voorwaarden op www.brigittedevuyst.com
(onderaan de pagina)
Praktische info:
Koffie, thee, frisdrank en koekjes zijn inbegrepen.
Lunch mee te brengen voor de tweedaagse workshop.
De geldende Coronamaatregelen zullen worden toegepast.
Adres:
Zaal Tempelhof, Tulpenstraat, Lievegem/Lovendegem
Parkeren kan in de straat (gratis)

