Basisopleiding Tekenen & Schilderen
1e jaar
Les 1 t/m 4

Lijn – structuur/ textuur / stofuitdrukking / arceren / licht schaduw /toon
Potlood / houtskool / krijt - stilleven / portret

Les 5

Lijn & vlak – abstraheren - pastelkrijt - portret

Les 6

Lijn & vlak – voorgrond / achtergrond / ruimte effect - acrylverf

Les 7 t/ 9

Hoogdruk - kartondruk en linosnede

Les 10

Kleurenleer

Les 11

Kleuren mengen – acryltechnieken - patronen

Les 12

Stileren / abstraheren / deformeren - kleurcontrasten - acrylverf

Les 13/14

Naaktmodellen / potlood en houtskool

Les 15 t/m 18 Compositie - acrylverf / kleurpotlood
Les 19 t/m 21 Linosnede / monoprints - vorm en restvorm - afdruktechnieken
Les 22

Ruimte analyse

Les 23/24

Constructief tekenen / perspectief tekenen

Les 25/26

Diverse opdrachten / experimenten schetsen en uitwerking in acrylverf

Les 27

Kunst-kijk-les op een vrijdagavond (zie workshop Kunst-Kijken)

Les 28

Museumles (datum na overleg)

2e jaar – de opdrachten bouwen door op dat wat in het 1e jaar geleerd is.
Les 1 en 2

Licht & schaduw - allerlei materialen

Les 3 t/m 5

Aquarel - verschillende opdrachten en technieken

Les 6 t/m 8

Affiche / letters – Toegepaste vormgeving

Les 8 t/m 10 Collage technieken
Les 11 t/m 15 Olieverf technieken
Les 16 / 17

Fantasie en compositie

Les 18 t/m 20 Droge naald ets
Les 21 t/m 26 Experimenten / Voorbereiding examen en analyse beeldaspecten
Les 27

Kunst-kijk-les op een vrijdagavond- Zie workshop Kunst-Kijken

Les 28

Museumles op nader te bepalen datum

Les 29/30

Presenteren werk / Inrichten tentoonstelling / Afronding / Eindgesprek

De opleiding Tekenen & Schilderen wordt afgerond met een tentoonstelling in het gebouw
van Crejat en een gesprek met elke cursisten over zijn of haar werk: de motivatie, keuzes en
uitwerkingen. U ontvangt het diploma van Crejat.

