
Aquarelworkshop voor gevorderden 

met Brigitte De Vuyst 

 

vrijdagnamiddag van 14 tot 17 u 

les 4 en 5 ook op dinsdagavond 

 
 

gevorderden 
 

Data: 

9 en 30 september, 21 oktober, 18 november en 2 december  

Les 4 ook op dinsdagavond, 29 november (van 19 tot 22 uur) 

Les 5 ook op dinsdagavond, 13 december (van 19 tot 22 uur) 

 

Prijs: 

120 euro voor de reeks van 5 lessen of 25 euro per les. 

 

Voor wie? 

Voor wie basis 1 en 2 heeft gevolgd of al kennis heeft van de 

basistechnieken. Tekenvaardigheid is geen vereiste maar is wel een 

voordeel.  

 

Aanpak 

Ahv figuratieve beelden en een stap voor stap demo toon ik jullie de 

opbouw en techniek en begeleid ik jullie individueel eens je zelf aan de 

slag gaat. Ik ben ervan overtuigd dat ‘observeren’ en ‘kopiëren’ een goede 

manier is om de techniek aan te leren (‘modeling’ noem ik dit). Als je zelf 

schildert, stuur ik bij en grijp ik in. Ik vind het belangrijk dat je inzicht 

krijgt in de techniek. Dat je weet waarom iets op een bepaalde manier 

wordt opgebouwd, dat je weet hoe het komt als er iets misgaat.  

Schilderen naar eigen fotomateriaal, dat aanleunt bij het voorbeeld, mag 

uiteraard ook. 

  



 

PROGRAMMA 

 

les 1 (vrijdag 9 september) 

• We schilderen een eenvoudig landschap met waterpartij. 

• Aangeleerde technieken worden herhaald: een wassing aanbrengen, 

nat in nat werken, nat op droog, zachte randen… 

 

 

  
 

 

les 2 (vrijdag 30 september) 

• We combineren een aantal aangeleerde technieken: een verlopende 

wassing aanbrengen, laag op laag werken, nat in nat en nat op droog. 

• We schilderen deze zonsondergang 

 

 
 

  



 

les 3 (vrijdag 21 oktober ) 

We schilderen dit mistig landschap 

 

 
 

les 4 (18 november of dinsdag 29 november van 19 tot 22 uur) 

• We schilderen een herfstblad, keuze uit verschillende voorbeelden! 

• we hanteren hiervoor de nat in nat techniek 

 

 
  



 

 

Les 5 (vrijdag 2 december of dinsdag 13 december van 19 tot 22 uur) 

 

• we schilderen kerstkaartjes (keuze uit verschillende voorbeelden) 

 

      
 

Inschrijven: 

Inschrijven via mail naar brigitte.devuyst@telenet.be en betaling via 

overschrijving op volgend rekeningnummer: 

Brigitte De Vuyst, ING BE22  36302681 1547 met vermelding van je naam 

en gevorderden vrijdagnamiddag of dinsdagavond indien van toepassing. 

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.  

 

De geldende Coronamaatregelen zullen worden toegepast. 

 

Adres: 

Zaal Tempelhof, Tulpenstraat, Lievegem/Lovendegem 

Parkeren kan in de straat (gratis) 

 

mailto:brigitte.devuyst@telenet.be
http://www.brigittedevuyst.com/

