Almere, januari 2017
Hallo allemaal!
Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen, waarmee binnenkort ook weer nieuwe cursussen
worden aangeboden. Na de voorjaarsvakantie, in de week van 27 februari gaan we van
start. Het aanbod is wat uitgebreid. Ik hoop dat er weer leuke en aantrekkelijke lessen voor je
bijzitten. De lessen zullen om de week zijn en op zaterdagochtend, ipv dinsdag avond en
vrijdagmiddag zullen de ‘open atelier’ dagen zijn (muv workshopdagen). Van 10 tot 12.30
uur, is het mogelijk verder aan je werk te werken. Dit is geheel vrijblijvend en zit bij de prijs in!
Naast de al bestaande lessen:
- Zentangle tekenen
- Portret I en II
- Escher I en II
- Mandala tekenen
- Inspiratie cursus
zijn dit de nieuwe cursussen:
- Een ontmoeting met verschillende kunstenaars en jezelf
- Chakra tekenen
Ik zal in het kort proberen uit te leggen wat je in de bovenstaande lessen kan gaan doen:
Zentangle tekenen:
In plaats van vlakken in te kleuren ga je ze nu vullen met allerlei patronen, die je stap voor
stap worden aangereikt. Hierdoor worden ze je steeds meer eigen. Ook hierbij ben je, net als
bij het kleuren heel bewust in het moment bezig (mindfull) en zal je vaak jezelf doen verbazen
met het mooie resultaat. Je gaat op klein en groot formaat werken, met voornamelijk
fineliners.
De kosten zijn (6 x €15,-) €90,- Dit is inclusief materialen, natje en droogje en de mogelijkheid
je werk af te maken op de open atelierdagen.
Portrettekenen I en II
Je leert portret tekenen op verschillende manieren. De basisverhoudingen en de opbouw
komen aan bod, maar dat niet alleen. Je gaat letterlijk spelen met het portret. Portretten
maken in de lijn van bekende kunstenaars, portretten maken in de vorm van een collage,
maar ook natekenen naar een voorbeeld. Uiteindelijk (bij Portrettekenen II) zal er ook een
model langskomen. Het doel van deze lessen is om feeling te krijgen met het portrettekenen
en daarbij ook je eigen creativiteit te ontdekken. De resultaten zullen je zonder twijfel
verrassen!
De kosten voor Portrettekenen I zijn (6 x €17,50) €105,-. Dit is inclusief materiaalkosten, natje en
droogje en de mogelijkheid je werk af te maken op de open atelierdagen.
De kosten voor Portrettekenen II zijn hetzelfde als voor Portrettekenen I.
Escher I en II:
Hou je van knippen, plakken en meten? Dan is deze cursus geschikt voor jou! Je gaat
namelijk sjablonen maken uit geometrische vormen: vierkanten, zeshoeken, ruiten enz. Deze
ga je natrekken op een groot vel papier. Je schuift ze als puzzelstukjes in elkaar en maakt er
jouw eigen compositie van.

In de eerste reeks kan je denken aan ‘katten, vissen, huizen, kippen/vogels tegelmotieven,
kubussen en sterren, zakdoekjes, chinezen en salamanders’ maken.
(kijk op de website naar voor voorbeelden www.studiotekening.nl bij workshops ‘Escher’ of
‘blog’). Bij Escher II ga je hetzelfde doen als bij Escher I, alleen met andere vormen en
voorbeelden. Je hoeft dus niet perse eerst Escher I gedaan te hebben. In deze reeks ga je
o.a. door met vogels maken, dit keer fladderende vogels, een metamorfose van vogels,
vrachtwagens, vissen, en abstracte vormen. Werken als Escher is geschikt voor iedereen.
Ervaring is echt niet nodig, wel wat geduld. Het is erg arbeidsintensief, maar het resultaat is er
dan ook naar. Je werkt met potlood, watervaste stiften, ecoline en kleurpotlood.
De kosten voor deze cursussen zijn elk (6 x €17,50) €105,- . Dit is inclusief materiaalkosten,
naslagwerk, natje en droogje en de mogelijkheid het werk af te maken op de genoemde
open atelier dagen.
Mandala tekenen:
Daar heb je vaak wel meteen een beeld bij. De cirkel/mandala staat centraal in deze cursus
en symbool voor de ruimte die je hierbij inneemt. Je gaat ‘jouw binnenwereld’ vorm en kleur
geven. Het is een ontspannende cursus waarbij van alles kan en niets moet. Ook, door de
verschillende tekenvormen die aan bod komen, zullen het inspirerende lessen zijn, waar je
zeker op door kan borduren.
Je gaat met (kleur-)potlood, en fineliners werken.
De kosten voor deze cursus zijn (6 x €15,-)€90,-. Dit is inclusief materiaalkosten, naslagwerk,
natje en droogje, en de mogelijkheid om het werk op genoemde open atelierdagen af te
komen maken.
Inspiratiecursus:
Deze cursus zal het hele jaar door zijn. De onderwerpen bepaal je samen met de groep. Alle
voorgaande onderwerpen kunnen aan bod komen. De eerste les(sen) zal ik zelf aangeven
en daarna is ieder vrij zijn wens te uiten, om daar uiteindelijk met zijn allen vorm aan te geven.
Je geeft je op voor minimaal 6 lessen. Om je een idee te geven moet je denken aan
bijvoorbeeld: kleuren, zentangle, een mandala maken, een Keltische of islamitische knoop,
intuïtief tekenen/kleuren of een portret maken enz.
De kosten zijn (6 x €17,50) €105,-. Dit is inclusief materiaalkosten, natje en droogje en de
mogelijkheid werk af te maken op de open atelierdagen.
Een ontmoeting met verschillende kunstenaars en jezelf:
Je gaat elke les in de lijn van een kunstenaar of kunststroming werken. Het doel van deze
cursus is om te ontdekken hoe je je op verschillende manieren kunt uiten op papier, en
daarmee ook wat bij je past. Verschillende kunstenaars nemen we daarbij als voorbeeld
en/of inspiratiebron. Want: hoe ging dat eigenlijk bij Mondriaan, bij Picasso, Keith Haring,
Hundertwasser of Giuseppe Acrimboldo? Hoe kan je een impressionistisch landschap
maken? Je gaat voornamelijk met ecoline werken, maar ook met acryl en collage
technieken.
De kosten zijn (6 x €17,50) €105,-. Dit is inclusief materiaalkosten, natje en droogje en de
mogelijkheid je werk af te maken op de open atelierdagen.
Chakra tekenen:
Het woord chakra komt uit het oude Sanskriet en betekent : ‘wiel van licht’. Chakra’s zijn
energiewielen in ons lichaam. We gaan er acht behandelen. Onderling zijn ze door
energiebanen met elkaar verbonden. Elk chakra is verbonden met bepaalde

eigenschappen en lichaamsdelen. Hiermee gaan we aan de slag bij het tekenen van dit
chakra. We gaan niet heel diep op elk chakra in, maar concentreren ons het meest op de
constructie van het chakra en het kleurwerk. De chakra cursus behandelt per maand een
chakra. Daarmee kan je na het opzetten in de les thuis rustig verder gaan kleuren. Vaak kleur
je meerdere lagen over elkaar en dit proces vraagt veel tijd, maar maakt ook dat je jezelf op
een andere manier leert kennen. Namelijk op papier, in kleur en chakra voor chakra. Je gaat
jouw eigen energie vorm en kleur geven.
Deze les is op zaterdagochtend van 10 tot 13.00 uur, 1x per maand.
De kosten zijn (8 x €25,-) € 200,-. Dit is inclusief materiaalgebruik, natje en droogje enz alleen
raad ik je in dit geval aan je eigen kleurpotloden mee te nemen, zodat je thuis makkelijk
verder kan werken met dezelfde kleuren. Terugkomen op open atelier kan natuurlijk ook
altijd.
Zit er een cursus bij die je aanspreekt, of waar je wat meer informatie over wil, dan hoor ik het
graag. Zoals je ziet, staan er geen dagen bij, wanneer ze gegeven worden. In maart wil ik
weer van start gaan. Als je een cursus vindt die je aanspreekt, wil je daar dan de dagdelen,
waarop je zou kunnen komen, aangeven?
Maandag, tot en met vrijdag, van 14.00 tot 16.30 uur of van 19.30 tot 22.00 uur. Naast deze
cursussen, zullen er op zaterdag ook regelmatig workshops te volgen zijn. Deze kan je vinden
op de website of op de facebookpagina.
Als je mensen kent, waarvan je weet dat die mogelijk geïnteresseerd zijn, stuur deze info
gerust door!
Graag tot ziens bij Studio TekenIng
www.studiotekening.nl
Ingrid van Schoonhoven
Achterwerf 167
1357 BV Almere
0619016655
Op Zaterdag 26 februari kan je vanaf 10.00 uur langskomen op bovenstaand adres en kan ik
je een indruk geven van wat er allemaal mogelijk is.
Graag tot ziens!
Ingrid van Schoonhoven

