WORKSHOPPROGRAMMA COLLAGE KUNSTCENTRUM NAJAAR 2018
Zondag 16 september :14.00-17.00
WORKSHOP ZEN-SCHILDEREN OF SUMI-E,
met GEMMA SCHREVER EN MATHILDE DE VRIESE
Zen-schilderen komt voort uit een oude traditie. Het werd
door Zen monniken gebruikt als concentratietechniek .
Zwarte inkt (Sumi-e) is de enige kleur die gebruikt wordt in
de schildering. Deze schilderwijze en de filosofie erachter komen aan bod in de workshop. Aan het eind van de
workshop heb je zelf een eerste bamboe geschilderd op
rijstpapier,die je kan meenemen naar huis.
Kosten: 45 euro, inclusief materiaal
Zondag 23 september of 14 april: 13.00-17.00
WORKSHOP DIERENFOTOGRAFIE :“ hoe leer ik een
mooie foto maken van mijn huisdier en dieren in de
dierentuin ”, met CORNELIA NAUTIA
Dieren fotograferen is lastig, ze poseren niet, bewegen
veel en zijn schuw. Daarom is het een goede oefening om
te proberen een mooie dierenfoto te maken. U krijgt handige tips om uw camera van te voren goed in te stellen. U
kunt elk type camera gebruiken. Na de technische uitleg
gaan we naar dierentuin Amersfoort voor een praktische
oefening
Kosten: 40 euro en entree dierentuin(10,50)
Donderdag 4 oktober: 19.30-21.00 uur
KWASTEN EN PENSELEN, met BART WANROOY
Bart Wanrooy vertelt van alles wat u zou willen weten over
kwasten en penselen:welke soorten zijn er, waarom is de
ene duurder en de ander goedkoop,en wat u allemaal nog
meer zou willen weten over kwasten en penselen.
Kosten: 9.95 euro, inclusief een mooi presentje
Vrijdag 5 oktober: 19.00-22.00 uur OF Zaterdag 27 oktober:
10.00-13.00 uur
ACRYLVERF GIETEN (Acrylic Pouring)
BASISWORKSHOP, met INGE VAN VELSEN
Acrylverf gieten is een creatieve ontdekkingsreis.
Bij acrylverf gieten wordt de verf vloeibaar gemaakt met
behulp van mediums en water. Tijdens deze workshop
maak je kennis met de ‘start’technieken
( Dirty Pour,Puddle Pour, Flip Cup en Swipe techniek).
Je leert o.a. waar je op moet letten bij het mengen van de
verf. Als naslag krijg je een syllabus met het behandelde
mee naar huis. (eventueel vervolg op 10 nov.)
Kosten 30 euro, materiaalkosten. 27,50 euro
Maandag 8 oktober: 19.00-22.00 uur
GRAFFITI met DANIEL van de HATERD (13hoog)
In deze workshop maak je kennis met GRAFFITI.
Je werkt met spuitbussen verf. Na een korte introductie ga
je een ontwerp maken, dat kan een tekst of afbeelding zijn.
En na uitleg van verschillende technieken met de spuitbus
ga je aan de slag. Iedereen gaat tot slot met een eigen
Graffiti werkstuk naar huis.
Kosten: 30 euro, materiaalkosten: 15,00 euro
(spuitbussen, caps, overalls, handschoenen, mondkapje)
Dinsdag 30 oktober : 19.00- 22.00 uur
DRADEN SPINNEN, met GRETHA WASSING
In deze workshop leert u draden maken met een spintol
of spinstokje en op een spinnenwiel.
Als u de slag te pakken heeft gaan we experimenteren
met “ Art Yarn”. Veel soorten vezels en draden in diverse
kleuren zijn hiervoor aanwezig. Een bijzondere manier
om unieke en prachtige draden te maken,die u daarna
kunt verwerken in een persoonlijk werkstuk.
Kosten: 30 euro, materiaalkosten: 5 euro

Zaterdag 3 november: 9.00-11.00 uur
KLEUREN MENGEN met EVELIEN KOOLOOS
Kleuren mengen behoort tot een van de moeilijkste onderdelen bij schilderen. Of je nu met olie, aquarel,acryl of een
ander materiaal werkt. U zult merken dat door de juiste
kleuren te gebruiken het mengen veel eenvoudiger gaat. In
deze workshop wil ik u daar graag mee helpen.
Kosten: 20 euro, materiaal kosten: 5 euro.
Zaterdag 3 november: 10.00-16.00 uur
KENNISMAKEN MET IKONEN SCHILDEREN, met MARIAN
VAN DELFT
Op deze dag laat ik u graag kennismaken met ikonen: een
stukje geschiedenis en de techniek van het schilderen met
ei-tempera. U leert de verf mengen met pigmenten en een
mengsel van eigeel,water en azijn. Het overbrengen van
het motief op een ikoon plankje en de basis van het schilderen in de zgn. ‘Griekse’ methode. Tijdens de workshop
kunt u kiezen uit verschillende afbeeldingen.
Kosten: 50 euro, materiaalkosten 15 euro. Neem uw eigen
lunch mee, voor koffie, thee. sapje wordt gezorgd.
Zaterdag 10 november : 10.00-13.00 uur
ACRYLVERF GIETEN (Acrylic Pouring) – VERVOLG
WORKSHOP, met INGE VAN VELSEN
Deze workshop is een aanvulling op de basisworkshop.
Hierin komen ‘vervolg’ technieken (Negative Space, FlipCup, Flip and Drag) aan de orde , de samenstelling en het
gebruik van kleuren, compositie en het toepassen hiervan.
Als naslag krijg je een syllabus met het behandelde mee
naar huis.
Deze workshop is ook te volgen als je al enige ervaring
hebt met acrylverf gieten en hier graag meer over wil
leren. Kosten: 30 euro, materiaalkosten 37,50
Zaterdag 17 november : 10.00-15.00 uur
ROMEINSMOZAIEK, met WILMA JACOBI
Sinds de klassieke oudheid spreken de prachtige Romeinse mozaïekvloeren tot de verbeelding. In deze workshop
maakt u van steentjes van echt marmer een detail van een
originele Romeinse mozaïekvloer. De workshop is voor
beginners, maar ook voor hen die eerder hebben kennis
gemaakt met deze techniek;
Kosten: 45 euro, materiaalkosten 17 euro. Neem zelf een
lunch mee, voor koffie/thee, sapje wordt gezorgd.
Vrijdagavond :19.00-21.30 uur (Collage Hoevelaken)
en 2 zaterdagen: 9.00-17.00 uur (glasstudio Vrij-Glas,
Zaandam) periode november-december.
GLASGIETEN “HOT GLASS-CASTING”,
met ARRIE HUYGEN
In deze workshop gaat u glas gieten. Ze bestaat uit een
informatieve en voorbereidende avond en een hele dag
wordt in een glasstudio glas gegoten. Voor data en nadere info raadpleeg de website: www.collage-hoevelaken.nl.
Kosten: 175 euro, inclusief lunch en 10 kilo gegoten glas.

