PROGRAMMA 1 seizoen 2018-2019 jongerenATELIER
Donderdagavond van 18:30 tot 20:30 uur
Tijdens het eerste cursusblok van komend seizoen gaan we aan de slag met het onderwerp
Kunst en Antikunst. Daarvoor brengen we een bezoek aan Singer Laren. Hier zullen we werk
zien van de laatste impressionisten. De eerste impressionisten werden nog geweigerd bij de
Salon de Paris. Deze werken kwamen dan ook terecht bij de Salon des refusés. In dit
cursusblok gaan we in september ervaren hoe het is om deel te nemen aan een kunstevent,en
in oktober met eigen werk te exposeren. Daarbij laten we ons zowel inspireren door de Salon
de Paris als door het Dadaïsme.
Het thema voor het jongerenatelier is KUNST

EN ANTIKUNST

Salon de Paris
Les 1
Les 2

Les 3
Les 4
Les 5
Les 6
Les 7
Les 8
Les 9
Les 10
Les 11
Les 12
Les 13
Les 14
Les 15
Les 16

30 augustus
6 september

versus

Salon de Paris
Natuurgetrouw tekenen, volgens de
regels van de academie
KUNSTSTROMING evenement

Grafiet, inkt en kleurpotlood
Houtskool en grijs potlood

Natuurgetrouw tekenen
KUNSTSTROMING evenement

Grijs potlood
Divers papier
Divers materiaal
Materiaal naar keuze
Bibliotheek Lekkerkerk

11 oktober
18 oktober
25 oktober
1 november
Zaterdag 3
november

Dadaïsme: collage a la Walter Benjamin
Spanish night van Francis Picabia
Eigen onderwerp
OPENING EXPOSITIE
JONGERENATELIER
Eigen onderwerp
Dadaïstische fotografie
HERFSTVAKANTIE
Salon Refusé
Bezoek Singer Laren
Meer info begin oktober

8 november
15 november
22 november
29 november
6 november
13 december

Eigen onderwerp
Eigen onderwerp
Start natuurgetrouw schilderij
Start natuurgetrouw schilderij
Rococo/barok gebouw
Eigen onderwerp

Materiaal naar keuze
Materiaal naar keuze
Acrylverf op doek
Acrylverf op doek
Grijs potlood en fineliners
Materiaal naar keuze

8 en 9
september
13 september
15 en 16
september
20 september
27 september
4 oktober
5 oktober

Materiaal naar keuze
Mobiele telefoon of fototoestel mee!

Oliepastel en strijkijzer
Schetsboek mee!

Alle materialen waarmee tijdens de lessen wordt getekend en geschilderd zijn van een hoge
kwaliteit en kleurvast. Aangezien deze materialen slecht tot niet uitwasbaar zijn, raad ik je
aan oude kleding te laten dragen tijdens de lessen, waarop een spetter verf geen kwaad kan.
Ben je niet aanwezig? Geef dit door via de mail : info@atelierlokaal.nl of per telefoon: 06 1410 5575

Met vriendelijke groet,
Ina Hoeneveld

