Schilderles & creatieve middagen,
najaar 2022, Kolham
6 x schilderlessen in het dorpshuis in Kolham,
Adres: Hoofdweg 81 a, bushalte voor de deur en gratis parkeren.
Aanvang les: 19.30 - 21.30 u inloop/klaarzetten 19.15 u.
20.15 / 20.30 u Koffie/thee pauze, even gezellig aan het barretje.
Dagdeel: woensdagavond
Data:
les 1: 7 september
les 2: 21 september
les 3: 5 oktober
les 4: 26 oktober
les 5: 9 november
les 6: 23 november
Kosten: € 90,- incl.basismaterialen. (potloden,
penselen, acrylverf, goed schilderpapier 300 grams)
Aanvullende eigen materialen meenemen is prettig.

Dit Najaar heb ik twee creatieve middagen voor volwassenen in
mijn atelier in Siddeburen:
Zaterdagmiddag 29 oktober van 13.30 - 16.00 uur
Zaterdagmiddag 26 november van 13.30 - 16.00 uur.
Quality time:
Een dikke dame, Koddige koe, een steen beschilderen, bloemen in acquarel,
een mini schilderijtje maken met lijstje, een landschap in de stijl van de
Ploeg, bloemen, een theedoos beschilderen, een spaarpot pimpen, een bord
stippen...
2,5 uur, met koffie, thee en wat lekkers, persoonlijk contact en een
ontspannen sfeer in hetatelier.
Ik kan ruimte en tijd bieden voor 4 personen.
Helaas vol = vol.
Wees er snel bij. Ik heb een reservelijst.
Kosten: 25 euro p.p (excl.btw)
Lydia Jonkman

Kunstenares & Pedagogisch medewerkster

E-mail: lydiajonkman@gmail.com
Tel / whats app: 06 - 12026030
Website: www.lydiajonkman.nl

Opzet lessen:
Les 1:
Bloemen tekenen/ schilderen. Oefenles.
Ik neem verse bloemen mee. We gaan een avondje tekenen
met elkaar en schilderen.
Oefenen met de opzet van een schets, kleuren opzetten,
mengen, kijken, gewoon doen.
Les 2:
Vrije les om aan je eigen werk te werken. Deze avond kun
je verder gaan met datgene wat thuis altijd blijft liggen.
Ik loop langs, denk, kijk en schilder af en toe met je mee.
Les 3:
Landschap tekenen en schilderen. Oefenles.
Deze avond neem ik boeken mee, we gaan voorbeelden
bekijken en zelf oefenen met het landschap schetsen en
het schilderen hiervan.
We gaan een avond oefenen, ieder op zijn eigen niveau.
Les 4:
Vrije les om aan je eigen werk te werken. Deze avond kun je
verder gaan met datgene wat thuis altijd blijft liggen.
Ik loop langs, denk, kijk en schilder af en toe met je mee.

Les 5:
Dieren tekenen/ schilderen.
Je huisdier, koddige koe of kip....
Hoe doe je dat, een schilderij maken van je huisdier of een
leuke koe, een gezellige kip...
Nu is het niet zo, dat we vanavond zomaar een schilderij klaar
hebben...
Zelf doe ik wel 2 weken over een portret. Ik leg jullie uit hoe je
het kunt aanpakken en ik neem een aantal voorbeelden mee.
Neem deze avond een dier uitgeprint mee in zwart wit of
kleur op een halve A4 10 x 15 cm of op een hele A4. We gaan
tekenen, schetsen, oefenen, kleuren bekijken die erbij horen
en we zien wel hoever we komen. Je kunt er thuis of een
volgende les mee verder.
Les 6:
Vrije les om aan je eigen werk te werken. Deze avond kun je
verder gaan met datgene wat thuis altijd blijft liggen.
Ik loop langs, denk, kijk en schilder af en toe met je mee.
kosten: € 15,-*
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur
Data: 30 april / 28 mei / 25 juni

