PROGRAMMA seizoen 2018-2019 KINDERATELIER
Woensdagmiddag van 15:30 tot 17:00 in OBS Prinses Irene te Krimpen a/d Lek.
Tijdens het cursusblok van dit 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 aan Villa Zebra in Rotterdam in januari, waar de tentoonstelling “Ticket to de
Toekomst” laat zien dat kunst meer is dan tekenen en schilderen.

Proefles

17 oktober

PROEFLES!!

Divers materiaal

Les 1
Les 2

7 november
14 november
21 november
28 november
12 december
26 dec/2 jan
9 januari
ZATERDAG
in januari,

Kunst met ballonnen
Spiegelend
Geén les!
Schilderen op zijn kop
Aquarel wensen
KERSTVAKANTIE
Toekomstdieren
MUSEUMBEZOEK VILLA ZEBRA
Rotterdam, exacte datum wordt nog
bekend gemaakt.
Kunstkeuze
Optische kunst
Van tent tot luxe villa
Mobile
Géén les!
Portret in lijn
VOORJAARSVAKANTIE
Kunstkeuze
Kunstkeuze
Abstract
Abstract
Swingende bomen

Aquarel
Tekenmateriaal, lampen

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

16 januari
23 januari
30 januari
6 februari
13 februari
20 februari
27 februari
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart
3 april

Plakkaatverf
Aquarel op klein formaat
Collage en aquarelpotlood
13:00 – 14:30
Divers materiaal
Tekenmateriaal en plakband
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

