PROGRAMMA 1 seizoen 2018-2019 KINDERATELIER
Donderdagmiddag van 16:00 tot 17:30 uur in Obs het Schateiland
Tijdens het eerste cursusblok van komend seizoen laten we ons inspireren door het werk van
Alexander Calder en Jeff Koons. Gaan we bekijken hoe zij de ingrediënten van een tekening,
schilderij of beeld gebruiken: lijn, vorm en kleur. Natuurlijk brengen we ook een bezoek aan
een museum en wel op 13 oktober aan de KUNSTHAL, waar de tentoonstelling Actie ↔
Reactie laat zien dat kunst een totaalbeleving is voor alle zintuigen.
Het thema voor het Kinderatelier is : van CALDER tot KOONS, Actie- Reactie!

Les 1
Les 2
Les 3
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Les 5
Les 6
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30 augustus
6 september
13 september
20 september
27 september
4 oktober
11 oktober
13 oktober

Les 9

18 oktober
25 oktober
1 november
8 november
15 november
22 november
29 november
6 december
13 december

Les 10
Les 11
Les 12
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Kunst met ballonnen
Spiegelend
Schilderen op zijn kop
Schaduwspel
Fantasiedier
Kunstkeuze
Kinetische kunst
MUSEUMBEZOEK KUNSTHAL
rotterdam
Van tent tot luxe villa
HERFSTVAKANTIE
Mobile
Portret in lijn
Kunstkeuze
Kunstkeuze
Abstract
Abstract
Swingende bomen

Divers materiaal
Spiegels, potlood
Aquarel
Tekenmateriaal, lampen
Acrylverf
Divers materiaal
Tekenmateriaal en plakband
10:00 – 11:30
schetsboeken mee!
Divers materiaal
ijzerdraad en gekleurd papier
Draad en viltstift
Divers materiaal
Divers materiaal
Plakband en verf op doek
Plakband en verf op doek
Oliepastel

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 u
aan uw zoon of dochter oude kleding te laten dragen tijdens de lessen, waarop een spetter
verf geen kwaad kan.
Wanneer uw zoon of dochter bij een van de lessen niet aanwezig kan zijn stel ik het zeer op prijs
wanneer u dit aan mij doorgeeft via de mail: info@atelierlokaal.nl of per telefoon: 06 1410 5575.

Met vriendelijke groet,
Ina Hoeneveld

