Vanaf januari 2022
starten er weer nieuwe schildercursussen.
De cursussen zijn het hele jaar door,
met uitzondering van de schoolvakanties.
Je kunt in januari en in september starten
wanneer er plek is.
Er worden afwisselende thema’s aangeboden waarin o.a. aandacht is voor kleur,
vorm en compositie, diverse stijlen en
manieren om een schilderij op te bouwen.
Soms werken we met mixed media, zoals
collage, (olie) pastel of paletmes techniek.
En er is uitleg over mediums en gels die bij
het acryl schilderen gebruikt kunnen
worden.
Naast het aanleren of het verdiepen van de
techniek is er ook aandacht voor het
ontwikkelen van je eigen schilderstijl.
Je kunt als je wilt intuïtief of vanuit fantasie
schilderen. Er is veel ruimte voor eigen
inbreng.
Plezier in het schilderen staat voorop!
Werken aan een eigen project?
Wanneer je al schilderervaring hebt, kun je
als je wilt aan een eigen schilderij of project
werken, los van de aangeboden thema’s.
Misschien heb je een groot doek waar je de
hele cursus aan wilt werken, of wil je op
hout werken, wil je de hele cursus dieren
schilderen ……… Dat kan.

Je wordt op een deskundige en individuele
wijze begeleid, in je eigen tempo.
De groepen zijn klein, max. 9 cursisten.

De maandagcursussen zijn wekelijks en zijn
zowel voor beginners als gevorderden.
De zaterdagcursus bestaat uit 4 workshopmiddagen, 1 x per maand en is alleen voor
mensen die al eerder geschilderd hebben.
(eventueel met andere techniek)

Maandagcursus: middag of avond
data
tijd
kosten

: 24 januari t/m 11 april
(m.u.v. 21 februari) 11 lessen
: maandagmiddag 13.30 -15.30 uur
maandagavond 19.30 - 21.30 uur
: € 200,- voor 11 lessen ,
dit is inclusief acrylpapier voor
elke opdracht, koffie en thee.
€ 20,- extra wanneer je gebruik
maakt van verf van het atelier

Zaterdagcursus
data
tijd
kosten

: 22 januari, 12 februari,
12 maart, 9 april
: 13.00 - 17.00 uur
: € 175,- incl.papier, koffie/thee
€ 15,- voor gebruik acrylverf

Er worden af en toe losse workshops
gegeven van 1 of 2 middagen rondom een
thema.
Ook kun je met een groepje van min.6
personen inschrijven voor de workshop Geen
kunst aan, waarbij je zelf een datum kunt
voorstellen. Bel of stuur een mail om een
folder met informatie op te vragen over deze
workshops.

Aanmelden
Telefonisch of per mail. Je ontvangt dan een
bevestiging en verdere informatie over de
betaling.
Het ruime, lichte en ronde atelier is
makkelijk bereikbaar en er is voldoende
gratis parkeergelegenheid. Het ligt aan de
rand van Hillegom. Ook met openbaar
vervoer goed te bereiken. De bus is op 5
minuten loopafstand. En er is een station.

Wachtlijst
Sommige cursussen zitten snel vol. Je kunt je
op de wachtlijst plaatsen, ook voor een
volgend cursusblok. Je krijgt dan bericht als er
plek is. Huidige cursisten krijgen altijd de
gelegenheid zich als eerste in te schrijven
voor het volgende blok.

Contact
Atelier Lenie Kamstra,
Satellietbaan 35, 2181 MG Hillegom
0252-527200
mail@leniekamstra.nl

uitzicht vanuit het atelier

Lenie Kamstra
Sinds 1990 werk ik als beeldend kunstenaar en
docent schilderen. Vanuit mijn atelier organiseer
ik cursussen, workshops en kunstprojecten voor
particulieren en bedrijven.
In de cursussen en workshops die ik geef, staat
plezier in het schilderen centraal. Ik stimuleer de
cursisten om hun eigen beeldtaal en stijl te ontdekken en te ontwikkelen.
Mijn eigen werk wordt regelmatig geëxposeerd,
onder andere op kunstbeurzen en in diverse
galeries.
Social media
Kijk eens op www.leniekamstra.nl voor foto’s
van de cursussen en workshops.
Foto’s van mijn nieuwste kunstwerken staan op
Linkedin, Instagram en Facebook.

wekelijkse &
maandelijkse
cursussen
vanaf 22 januari 2022

Atelier Lenie Kamstra

