Creatieve beeldende kunst voor kinderen in de leeftijd 8 t/m 11 jaar
In deze workshops gaat het om leren kijken, plezier en vertrouwen in je eigen talent ontwikkelen.
Persoonlijke aandacht wordt gewaarborgd door de kleine groepen van maximaal 6 kinderen.
Tijdens de workshops zullen materialenkennis en kunstgeschiedenis een grote rol spelen. Je leert
verschillende technieken gebruiken en je eigen keuzes daarin maken.
Elke les begint met een kort verhaal of filmpje via Youtube over een kunstenaar aan het werk, hoe die
werkt en leeft en eindigt met een evaluatie, (een kort gesprek) over wat je die dag gemaakt hebt.
Je gaat een schets/dagboekje bijhouden. Elke week maak je 1 of meerdere tekeningen van thuis en
omgeving, een schets van wat je meemaakt. Elke les vertel je hier kort iets over.
Alle lessen worden gegeven in een volledig geoutilleerd atelier/studio/galerie/kunstuitleen aan de
Pampuslaan 33 in IJburg.
De technieken die we gaan leren zijn:
Tekenen
 Potloden hard en zacht
 Houtskool en Siberisch krijt
 Pen en inkt
Schilderen
 Acrylverf
 Olieverf
Grafiek
 Frotteren ~ we gaan de straat op, op zoek naar structuren
 Lino
 Kartondruk
Gemengde technieken
 Fotografie
 Collage
De ondergronden waar we op gaan werken zijn:
 Verschillende papiersoorten
 Canvaspanelen
 Karton
 Schildersdoek
De onderwerpen die we gaan behandelen zijn:
 Model ~ om de beurt ga je 10 minuten model staan voor je medecursisten die jou dan weer
tekenen, zo weet je ook wat het is om model te staan
 Architectuur ~ we gaan naar buiten om huizen en gebouwen te fotograferen
 Stilleven ~ iedereen neemt een voorwerp mee en samen bouwen we een stilleven op
 Natuur ~ we gaan het uitzicht op het IJmeer tekenen/schilderen
 Zelfportret ~ met behulp van een spiegel ga je van je eigen gezicht een kunstwerk maken
 Omgeving ~ we gaan naar de haven van IJburg om boten te tekenen/schilderen
 Fantasie ~ dit is een vrije opdracht die geheel naar keuze ingevuld mag worden

Excursie
Naar een museum of galerie in de stad waar iedereen graag naar toe wil. (We overleggen dit samen
met de ouders en kinderen)
Slot
We werken naar een eindexpositie van een weekend toe. Deze zal in juli 2011 plaatsvinden. Je kunt
dan al je familie, vrienden, bekenden en buren uitnodigen op de opening hiervan. Hiervoor ontwerpen
we samen een uitnodiging!
Praktische gegevens:
Start:
Zaterdag 5 maart 2011
(Je volgt 13 lessen, daarnaast ga je op excursie naar een museum of op galeriebezoek in de
stad en gaan we samen een expositie van je beste werk inrichten)
Tijd:
13:30 - 15:00 uur
Prijs:
€ 295,- incl. € 45,- materiaalkosten
Docent:
Cor Koeleman/Annelies van den Berg

Arte Ancor Kunstuitleen is een initiatief van Cor
Koeleman en Annelies van den Berg. Zij zijn allebei
gediplomeerd teken- en schilderdocent en al jaren als
zelfstandig kunstenaar aan het werk. Vorig jaar is er
samengewerkt met 5 basisscholen in het kunstproject
Kunstplezier waarin Kunstuitleen centraal stond en
waar de groepen 7 en 8 aan meededen. Op dit
moment doceert Annelies op de maandagavonden
Modeltekenen en schilderen aan volwassenen en
wordt er incidenteel een creatieve verjaardag in de
studio aan de Pampuslaan gegeven. Bovendien is
Annelies werkzaam als docent op het IJburgcollege en
Cor als projectleider in Kunst en cultuurcentrum Het
Fijnhout in West.
Arte Ancor Kunstuitleen
Pampuslaan 33
1087 HP Amsterdam
0203377459
0629004692
www.arteancor.nl
Opgeven kan via:
kunstalent@arteancor.nl
Onder vermelding van naam kind, leeftijd, adres en
telefoonnummer.

