‘Help ik kan Schilderen’

Workshop van een dag;

Opbouw van de workshop
Ochtend
•
•
•

Als eerste maak je een lijnenspel op grijs papier (drie horizontaal en drie verticaal)
Vervolgens kleur je de vlakken in met zwart en wit (en grijstonen)
Je haalt met een passe-partout een detail uit dit werk
Middag

•

Dan ga je met acrylverf dit detail verder uitwerken op doek en in kleur. Er blijft
altijd een licht gedeelte in het werk, voor het contrast.

Je gaat met een mooi kunstwerk naar huis

Praktische gegevens:

•

Datum:
Tijd:

zaterdag 24 juni 2017
10.30 uur – 16.30 uur

•

Locatie:
“Het tuinpaviljoen”
Mgr. Hendriksenstraat 27A, 7031 HN Nieuw Wehl

•

Kosten:

€ 65,00 (inclusief alle materialen en lunch)

Bereikbaarheid:
Je kunt op het terrein parkeren. Als er mensen met de trein komen zal ik zorgen dat zij van het
station Wehl worden opgehaald en weer teruggebracht.
Met de auto vanaf Arnhem neemt je de A12/E35 richting Doetinchem. Neem afslag 29
Zevenaar/Didam, aan einde van de afrit linksaf onder het viaduct door, verder op de N336
Doesburgseweg en later heet dit Zevenaarseweg. Na ongeveer 3 kilometer rechts afslaan de Kleine
Veldstraat in. Deze alsmaar blijven volgen. Bij kruispunt recht oversteken (gaat met een heel klein
slingertje iets naar links). Voor de afslag naar Angerlo rijd je de inrit in van nr. 27 en 27A. Er staat
een bord met Hypo Sophia academie, is een mooi herkenningspunt.
Inschrijving:
Om je inschrijving compleet te maken, vragen wij je het inschrijfformulier geheel in te vullen en het
bedrag van € 65,00 te storten op IBAN nummer: NL26 INGB 0755 8259 77, t.n.v.
A.E. Hulleman te Den Haag onder vermelding van je naam en “Help ik kan Schilderen”.
Inschrijving op volgorde van binnenkomst en betaling. Er is plek voor 8 personen.
Annulering:
Bij annulering tot en met drie dagen voor aanvang van de workshop, ontvangt je het gehele bedrag
retour. Bij annulering na die datum, bent je een bedrag van € 35,00 verschuldigd.

Het tuinpaviljoen

Landelijke omgeving

Lunch (buiten)

Inschrijvingsformulier ‘Help ik kan Schilderen’
Naam:
Adres:
Pc en plaats:
Telefoon:
E-mail:

Het inschrijvingsformulier ingevuld retourneren naar info@agneskunstzinnigetherapie.nl
Of per post: Agnes Hulleman, Snelliusstraat 10, 2517 RJ Den Haag

