Creatief bezig zijn in je vrije tijd?
Inschrijven
Je kunt op drie manieren deelnemen aan de lessen van Atelier de Kromme Mijdrecht:

1. Lidmaatschap
Meld je je aan voor een heel cursusjaar dan word je lid van de vereniging. Het lidmaatschap wordt dan
automatisch verlengd, tenzij je schriftelijk vóór 1 augustus opzegt.

2. Cursist
Meld je je aan voor 1 of 2 blokken, dan bent je cursist. Je betaalt dan per cursusblok.

3. Strippenkaart

Seizoen 2015-2016

Met een strippenkaart kun je over één seizoen een aantal losse lessen volgen. Je kunt zelf het dagdeel
en de datum kiezen, mits er voldoende plaatsen beschikbaar zijn. De kaart mag alleen gebruikt worden
door degene van wie de naam op de kaart staat. Hij is dus niet uitwisselbaar.

Tarieven volwassenen
Lid (3 blokken, 30 lessen) € 180,00
Cursist per Blok (10 lessen) € 85,00
Strippenkaart 5 lessen € 52,50
Strippenkaart 3 lessen € 32,25
Strippenkaart 1 les € 11,00

Tarieven jeugd
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen lid of cursist worden van onze vereniging.
Lid (3 blokken, 30 lessen) € 137,50
Cursist per Blok (10 lessen) € 60,00
Strippenkaart 5 lessen € 37,50
Strippenkaart 3 lessen € 23,25
Strippenkaart 1 les € 8,00
Inschrijven kan op www.atelierdekrommemijdrecht.nl of bij Marianne van Eck. Zij is telefonisch
bereikbaar op 0297-283917 en via mail leden@atelierdekrommemijdrecht.nl

Kom tekenen en schilderen bij Atelier de Kromme Mijdrecht!

Atelier De Kromme Mijdrecht

Cursusjaar jeugd

Atelier De Kromme Mijdrecht (AKM) is de vereniging van amateur kunstenaars die in of rondom de

De cursussen zijn ingedeeld naar leeftijd (8-12 en 12-16 jaar). Zo zit je altijd in een

Ronde Venen wonen. Bij ons leert iedereen, van jong tot oud, tekenen en schilderen onder
professionele begeleiding van inspirerende docenten. Plezier in tekenen en schilderen staat bij ons

cursusgroep met leeftijdsgenoten.

voorop.

Lessen

Cursusjaar volwassenen

Bij Atelier de Kromme Mijdrecht leer je welke creatieve talenten je hebt en hoe je
die verder kunt ontwikkelen. Je leert zowel beter tekenen als schilderen. Onze

Het cursusjaar voor volwassenen bestaat uit 3 blokken van elk 10 lessen. Een les duurt 2 uur en een
kwartier. Er zijn groepen met meer en minder ervaring, maar aansluiten op je eigen niveau is vrijwel

docenten helpen je daarbij door leuke, spannende en uitdagende opdrachten te geven.
Zo leer je bijvoorbeeld:

altijd mogelijk. Daarnaast is er een speciale avond waarop er getekend en geschilderd kan worden naar
levend (ongekleed) model.

• Hoe je dingen zo kunt natekenen dat het “echt” lijkt.
• Wat het “verdwijnpunt” is.
• Hoe je schaduw en licht in een tekening kunt aanbrengen bij verschillende vormen en

Beginnerscursussen
Bij voldoende belangstelling starten we in september 2015 een beginnerscursus op de maandagmiddag

voorwerpen.
• Hoe je kleuren kunt mengen.

of de vrijdagochtend. In drie studieblokken leer je werken met een aantal basistechnieken in droge
techniek (potlood, houtskool en krijt), schilderen met dekkende verf (acryl- of olieverf) en aquarel en

• Hoe je kleuren in een schilderij zo kunnen combineren dat het mooier wordt en leuker
om naar te kijken.

gemengde techniek. Al snel kun je verrassende stillevens, portretten en landschappen maken.
Tegelijkertijd ontdek je welk materiaal je het meeste plezier geeft.

Lestijden
De lessen van de jeugd zijn op woensdag- en vrijdagmiddag. Zit je op de basisschool

Vervolgcursussen
Tijdens deze cursussen leer je je schildervaardigheden verder ontwikkelen. De docent zorgt er met

dan krijg je op de woensdagmiddag les. Zit je op de middelbare school dan is er les
op vrijdagmiddag. Meer informatie over de lestijden is te vinden op

stimulerende opdrachten voor dat je je vaardigheden blijft ontwikkelen. Bij meer ervaren leden heeft
de docent daarbij steeds meer een coachende rol en geeft individuele begeleiding. We streven ernaar
dat er in het programma van elke groep een afwisseling is tussen combinaties van techniek/materiaal

www.atelierdekrommemijdrecht.nl

en onderwerp aan de ene kant en het bedenken en uitvoeren van eigen projecten aan de andere kant.

Lijkt het je leuk om je vrije avond of middag te besteden aan tekenen en/of schilderen? Dan is er de
mogelijkheid om één of meer proeflessen te volgen. Je koopt hiervoor een strippenkaart (kijk op de
achterkant voor meer informatie). Eén proefles kost voor:

Modeltekenen

Proeflessen voor volwassenen en jeugd

De dinsdagavond is speciaal voor het beter leren tekenen en schilderen naar ongekleed mannelijk en
vrouwelijk model. De avond bestaat uit een aantal sessies: van snelle schetsen van vijf minuten tot
langere van maximaal een half uur. Tussen de sessies door bespreken de deelnemers kort elkaars werk.
De ervaring leert dat je in korte tijd je vaardigheden, in kijken en schetsen, verbetert.

Dagdeel voor mensen met allergie voor oplosmiddelen
Donderdagmiddag is een dagdeel dat speciaal is gereserveerd voor mensen die allergisch zijn voor
oplosmiddelen. Op deze middag mag er niet met traditionele olieverf geschilderd worden.

Lestijden
Het cursusrooster en de kalender zijn te vinden op www.atelierdekrommemijdrecht.nl

Aanmelden kan bij Marianne van Eck.
Zij is telefonisch bereikbaar op 0297-283917 en via mail leden@atelierdekrommemijdrecht.nl

