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CURSUS VOLGEN BIJ KUNST(H)ART VZW
Kunst(h)art vzw organiseert op regelmatige tijdstippen cursussen en workshops die open staan voor
iedereen vanaf 18 jaar, zowel leden als niet-leden.
Leden van Kunst(h)art vzw genieten een korting op de deelnamebijdragen.

Op cursus bij Kunst(h)art vzw? Een aanrader!
Gemotiveerde artistieke
begeleiding

Bugetvriendelijke
deelnamebijdragen

Hartelijke sfeer en
inspirerende omgeving

Respect voor ieders
mogelijkheden

Op het einde van elke lessenreeks polst Kunst(h)art vzw naar de tevredenheid bij haar cursisten aan
de hand van een evaluatiedocument.
Enkele deelnemers/cursisten getuigen:
“Veel geleerd op korte tijd” (Martine VDL)
“Deze cursus gaat veel verder voor mij. Door de contacten en positieve bevestiging ben ik
als mens rijker aan het worden. Dit wil ik niet meer loslaten.” (Gaby DD)
“Erg fijn en leerrijk” (Stijn P)
“Door deze cursus heb ik echt plezier gekregen in het tekenen” (Marijke VDV)
“Verwelkomend. Vrijheid. Ik heb waanzinnig veel geleerd” (Eva C)
“Warm, hartelijk en in open geest, vandaar een doorleefde unieke sfeer” (Toon L)

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START JANUARI 2022

EIGEN POTTEN VAN KLEI MAKEN – met Sofie
“De beginselen op de draaischijf en manueel opbouwen van een pot.”
We wisselen af met het draaien van een pot en de manuele opbouw van een pot.
Manueel een pot opbouwen is een andere methode, waar je op eigen tempo,
de vorm organisch laat ontstaan. De uitkomst is anders, maar niet minder mooi.
We leren de basis op de draaischijf. Zo ook de voorbereidende stappen om gaandeweg een eerste pot te maken. Deze gaan we geheel naar onze wensen decoreren tot een eigen creatie.
Verschillende draai -, opbouw- en decoratietechnieken komen hierbij aan bod.
Wie wil kan nadien het werkstuk kleur geven en decoreren met penseel, inkervingen, sjablonen en engobes. De nodige inspiratie wordt aangebracht. Maar er is
ook zeker ruimte voor een eigen toets.

Kennis:

Voor de beginnende keramist, met geen of weinig voorkennis.

Materiaal:

Met uitzondering van klei zijn alle andere verbruiksmaterialen (engobes, pigmenten en glazuren) voorzien in de deelnameprijs. Klei kan ter plaatse aangekocht
worden aan €10 per 10 kg.
Wel mee te brengen: schort, katoenen doeken, wattenstaafjes, satéprikkers,
grote plastic zak, deegrol, plantenspuit, plakband, papier, potloden, spons, inspiratiemateriaal (foto’s, tijdschriften etc.).

Data:

Wekelijks op maandag- en donderdagvoormiddag, gedurende 4 weken, telkens
van 9.30 uur tot 12 uur.
10/01 - 13/01 - 17/01 - 20/01 - 24/01 - 27/01 - 31/01 - 3/02

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.
CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START JANUARI 2022

WAARNEMEND TEKENEN – met Anne Mie
“Leer waarnemen alsof je met nieuwe ogen kijkt!”
Iedereen kan (beter) leren tekenen! Tekenen is niet zozeer een kwestie van talent,
maar van oefenen en weten waarop u moet letten. Hoe beter u het kunt, hoe
meer plezier u eraan beleeft en hoe meer anderen uw kunde zullen bewonderen.
Beter leren tekenen is vaak een kwestie van beter leren zien.
We starten met eenvoudige oefeningen waarbij u op de eerste plaats goed leert
kijken, want ons denken zet ons soms op het verkeerde been. We besteden aandacht aan verhoudingen, lijnvoering, vlakken. U leert licht en schaduw weergeven, textuur, volume en diepte. Op die manier leert u op papier zetten wat u wil:
de verhoudingen kloppen, het geheel oogt natuurlijker. Uw mogelijkheden om uw
eigen creativiteit tot uitdrukking te brengen nemen toe.
In deze lessen wisselen theorie en oefeningen elkaar af, evenals opdrachten en
vrij werk.

Kennis:

Geen ervaring nodig. Wie deze reeks reeds volgde is ook welkom en krijgt andere
oefeningen.

Materiaal:

Tekenpapier, potlood HB of vulpotlood, gom, lat. We gebruiken vooral potloden,
maar als je het verkiest kan je zelf materialen meebrengen zoals houtskool, pen en
inkt, krijt,…

Data:

Wekelijks op dinsdag, van 14.30 u tot 17.30 u, gedurende 10 weken.
11/01 - 25/01 - 1/02 - 8/02 - 15/02 - 22/02 - 8/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03
(geen les op 18/01 en 1/03).

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.
CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START JANUARI 2022

TEKENATELIER - met Anouk en gastleerkrachten
“Door samen creatief te zijn, bereiken we méér”
Komt u er op uw eentje niet toe om te tekenen? Vraagt u zich af in welke techniek
uw favoriete artiest werkt en wilt u daar meer over leren? U wilt zoveel mogelijk
proeven van de verschillende mogelijkheden? U heeft een duwtje nodig om tot
actie over te gaan? Dan is dit ateliermoment op vrijdagochtend iets voor u!
Een ongecompliceerd, flexibel atelier waarbij de nadrukt ligt op ontdekken en experimenteren. Ook een lezing of uitstap kan aan de orde zijn.
Kan u eens niet komen? Geen probleem: doordat we voor dit atelier met een
beurtenkaart werken, gaat uw beurt niet verloren (uw kaart is wel persoonlijk en
kan niet doorgegeven worden).

Kennis:

Geen ervaring nodig. Zowel voor beginners als gevorderden. De mate van begeleiding wordt aangegeven door de deelnemer en diens voorkennis.

Materiaal:

De keuze van materiaal, techniek en drager is vrij te kiezen en zelf mee te brengen
door de deelnemer óf wordt gekozen in functie van een opdracht (Olieverf is niet aan
te raden omwille van de trage droogtijd). Er staan schildersezels en tafels ter beschikking. Uw eerste bezoek?: Breng de eerste les tekenpapier, potlood, gom en lat mee.

Data:

Wekelijks op vrijdag, van 9.30 u tot 12.30 u. Data voor eerste semester 2022: 14/01 - 21/01
- 28/01 - 4/02 - 11/02 - 18/02 - 25/02 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 1/04 - 22/04 - 29/04 - 6/05 20/05 - 10/06 - 17/06 - 24/06 (geen les tijdens paasvakantie en op 4/03, 13/05, 27/05 en
3/06).

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START JANUARI 2022

OLIEVERF & ACRYL - met Léonel & Anouk
Schilderen met olie- of acrylverf? Na een inleidende 1ste les over beide technieken
kiest u de techniek waarmee u de volgende 9 lessen aan de slag wenst te gaan.
Vader en dochter, Léonel en Anouk, geven u aanwijzingen en tips. Het thema van
deze 10 lessen is ‘popart’. Er zullen u voorbeelden aangereikt worden.

Kennis:

Geen ervaring nodig met de verfsoorten, wel kunnen tekenen.

Materiaal:

Weet u nog niet voor welke verf te kiezen, olie- of acrylverf? Geen probleem. Uw keuze
kan na de eerste (inleidende) les gemaakt worden. Zo koopt u geen onnodig materiaal.
Weet u al vanaf de start welke verf te kiezen? Super! Dan brengt u dat mee vanaf de
eerste les.
Algemeen nodig voor beide technieken: Paletmes, palet of bord om kleuren op te mengen,
zilverpapier of versheidsfolie, witte gesso, 1 canvas – doek 100% katoen – dikte 16mm – grootte
50x50cm, tekenpotlood, slijper, kneedgom, 3 platte varkenshaarpenselen met lange steel (diktes zelf te kiezen), 3 synthetisch ronde penselen met lange steel (diktes zelf te kiezen), vod,
schort, papierplakband, papier geschikt voor olie- en acrylverf (min. 290 g/m², 1-zijdig gelijmd,
linnen structuur).
Voor de olieverftechniek: Geurloze White Spirit, standolie, 3 glazen bokaaltjes, retoucheervernis
in spuitbus. Olieverven: Phatalo Blauw, Napels Geel, Titaanwit, Oker, Gebrande Sienna, Van
Dijck Bruin, Cadmium Rood, Mosgroen.
Voor de acrylverftechniek: 2 potjes voor water. Acrylverf: (tubes van 20 ml zijn reeds voldoende,
tenzij u graag ‘dikker’ verft) Titanium white (105), Primary yellow (275), Azo yellow medium (269),
Vermillion (311), Pyrrole red (315), Permanent blue violet (568), Ultra marine (504), Primary cyan
(572), Permanent green deep (619), Yellow ochre (227), Burnt umber (409), Black oxide (735).
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in Nevele, bij De Gouden Pluim)

Data:

Wekelijks op maandag, van 13.30 u tot 16.30 u, gedurende 10 weken. 17/01 - 24/01 31/01 - 7/02 - 14/02 - 21/02 - 7/03 - 14/03 - 21/ 03 - 28/03 (geen les op 28/02).

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START JANUARI 2022

AQUAREL – VOOR BEGINNERS & GEVORDERDEN – met Vera
“Als het licht is, laat het wit”
(“If it is light, leave it white” - Robert Regis Dvorak)

Deze 10 lessen zijn ideaal voor de beginnende alsook voor de ervaren aquarellist. Als beginner wordt u stap-voor-stap de weg gewezen in het aquarelleren. Als
ervaren aquarellist vindt u uw gading in het breed gamma aan aangeboden onderwerpen. Vera neemt u sowieso mee in de wondere wereld van de waterverf.

Kennis:

Zowel ervaren, minder ervaren als beginnende aquarellisten zijn welkom.

Materiaal:

Verf in napjes of tubetjes. Ook lege doosjes zijn verkrijgbaar die je zelf kan vullen.
Goede merken zijn Winsor and Newton, Schmincke en Talens. Basiskleuren: ceruleumblauw, ultramarijnblauw, cadmiumrood, alizarine of kraplak, cadmiumgeel
licht, oker, sapgroen, Hooker’s groen, gebrande sienna, gebrande omber. Aquarelpapier 300g 100% katoen; 3 aquarelpenselen (vb 3, 6, 10) van goede kwaliteit;
twee bokaaltjes of bakjes voor water; vod; mengpalet of schaaltje; potlood HB
en een kneedgom; keukenrol; stukken aquarelpapier om kleuren uit te proberen.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in Nevele, bij De Gouden Pluim)

Data:

Wekelijks op maandag, van 18.30 u tot 21.30 u, gedurende 10 weken.
17/01 - 24/01 - 31/01 - 7/02 - 14/02 - 21/02 - 7/03 - 14/03 - 21/03 - 28/03
(geen les op 28/02).

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START JANUARI 2022

TEKENEN - Deel 1 - met Barbara
“Tekenen is vormen aftasten met je ogen en doorgeven aan je hand”
Schetsen en tekeningen zijn een onmisbare basis in de wereld van de beeldende
kunst. Door middel van diverse technieken leert u tijdens deze cursus alerter en
exacter observeren zodat uw gevoel voor verhoudingen verbetert.
De volledige cursus basistekenen bestaat uit 3 delen:
• Deel 1 (voorjaar 2022): Handcontrole verbeteren / Methodisch leren aanpakken / Eerste stappen perspectieftekenen / Licht en schaduw weergeven
• Deel 2 (na Pasen 2022): Structuren en texturen / Trompe l’oeil / Perspectief in alles
zien / Kleurgebruik
• Deel 3 (najaar 2022): Kleur- en toonwaarden / Delen van het gelaat / Portret /
Handen en voeten.

Kennis:

Elk deel van de cursus bouwt verder op het voorgaande deel, dus naarmate de
cursus vordert is wel enige tekenervaring noodzakelijk.

Materiaal:

Schetsboek, losse bladen schetspapier formaat A4, pak Steinbach-papier
formaat A3 (min. 200g/m²), tekenmap (waar A3-formaat in kan), grafietpotloden (HB, 2B, 4B en 8B), slijper (met opvangpotje voor de schilfers), zachte gom, lat, pastelkleurpotloden, zwarte stiftjes (bvb. Artline nrs 2, 5 en 8),
kogelpen (genre Bic), profielpen, zwarte Oost-Indische inkt in een potje.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in Nevele, bij De Gouden Pluim)

Data deel 1:

Wekelijks op dinsdag, van 18.30 u tot 21.30 u, gedurende 10 weken. 18/01 - 25/01
- 1/02 - 8/02 - 15/02 - 22/02 - 8/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 (geen les op 1/03).

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.
CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START JANUARI 2022

MODELTEKENEN - met Annick & Léonel
“Het menselijk lichaam is al sinds jaar en dag een onuitputtelijke bron
voor kunstenaars”
Het is niet evident om als individueel kunstenaar een professioneel model
in te huren, vandaar dat Kunst(h)art vzw deze kunstenaars graag een handje toesteekt door aan een voordelig tarief in groep naar naaktmodel te
tekenen.
Het tekenen naar levend model is vrij van programma. Het gaat om poses van 5
tot 20 minuten.

Kennis:

Geen ervaring nodig. Zowel voor beginners als gevorderden. De mate van begeleiding wordt aangegeven door de deelnemer en diens voorkennis.

Materiaal:

De keuze van materiaal, techniek en drager is vrij te kiezen en zelf mee te brengen
door de deelnemer. Er staan schildersezels en tafels ter beschikking.

Data:

Wekelijks op donderdag, van 18 u tot 21 u, gedurende 10 weken.
20/01 - 27/01 - 3/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03
(geen les op 3/03).

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

€90,- voor leden / €112,50 voor niet-leden

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START JANUARI 2022

ETSEN OP PLASTIC – met Annick
Etsen op plastic is een techniek zoals drogenaald, maar de zachte ondergrond
laat toe om vloeiende lijnen te tekenen. We ontdekken hoe we kunnen krassen,
schuren en snijden om verschillende lijnen en texturen te bekomen. We proberen
soorten papier en inkten uit om te drukken op de etspers.

Kennis:

Voor beginners en voor zij die ervaring hebben en hun techniek willen heropfrissen.

Materiaal:

Papier om op af te drukken en plastic kan ter plaatse aangekocht worden. (papier = €3,5/vel van 70 cm x 50 cm & plastic = €3,5/vel van 70 cm x 50 cm)
Mee te brengen: schetspapier, potlood, gom, slijper, snijmes, stukjes schuurpapier
(grof en fijn), nagels, spelden of naalden, schort, vodden, kaft om etsen in op te
bergen, papierplakband, sponsen handdoek, tarlatan (of gewassen neteldoek),
metalen lat (50 cm) met antislip, etsnaald, etsinkt aqua wash (kleuren zelf te kiezen).
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in Nevele, bij De Gouden Pluim)

Data:

Wekelijks op zaterdag, van 9.30 u tot 12 u, gedurende 5 weken.
22/01 - 29/01 - 5/02 - 12/02 - 19/02

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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GRATIS AANBOD

SNELSCHETSEN – met Léonel
Snelschetsen met Léonel?
Altijd leuk!
Wilt u zelf deelnemen of kent u iemand met interesse?
Zeg het door! Zondag 27 februari kan u tussen 10 uur en 12 uur gratis komen proeven van een sessie snelschetsen in Kunst(h)art vzw.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Tot dan?!

Kennis:

Geen tekenervaring nodig.

Materiaal:

Kunst(h)art vzw voorziet het materiaal. Breng enkel uzelf en veel teken-’goesting’ mee.

Datum:

Zondag 27/02 van 10 u tot 12 u.

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START MAART 2022

DAGJE AQUAREL - met Marcel
“Aquarelschilderen is beheersing van verf en penseel”
Samen met Marcel Reynaert gaat u gedurende een zaterdag, de dialoog aan
tussen vorm en kleur. Onder zijn begeleiding leert u de mogelijkheden van aquarel
kennen aan de hand van volgend thema: Bloesems.

Kennis:
Geen ervaring nodig. Zowel zij die nog nooit hebben geaquarelleerd als zij die dat
wel al deden zijn van harte welkom.

Materiaal:
Standaarddoosje met aquarelnapjes 8 à 10 kleuren; aquarelpapier A4 formaat
300 gr/m2 (als het kan liefst 100 % katoen); 3 aquarelpenselen nrs. 3, 6 en 10 en van
goede kwaliteit; bakje voor water of bokaaltje; vod; potlood HB of B2; potloodgom; mengschaaltje; stukken papier om kleuren op uit te proberen en keukenrol.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in De Gouden Pluim, in Nevele)

Datum:
Za 5/03 van 9.30 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 16.30 u
(Er kunnen ter plaatse croques besteld worden voor de lunch)

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START MAART 2022

LINOSNEDE – met Annick
Linosnede is een oude hoogdruktechniek zoals houtsnede. We snijden onze linogutsen in zachte lino en leren drukken op verschillende Japanse papieren. We
kunnen de etspersen gebruiken of handmatiog drukken. We experimenteren ook
met drukken over elkaar in gradatie en met verschillende kleuren drukinkt.

Kennis:

Voor beginners en voor zij die ervaring hebben en hun techniek willen heropfrissen.

Materiaal:

Papier om op af te drukken kan ter plaatse aangekocht worden.
(papier = €3,5/vel van 70 cm x 50 cm of andere papiersoorten in overleg met de
lesgever)
Mee te brengen: schetspapier, potlood, gom, slijper, snijmes, schort, vodden,
krantenpapier, kaft om etsen in op te bergen, linosnedemesjes, Oost-Indische
inkt, pen en penseeltje voor de inkt, linoleum plaatjes (minstens 3 mm dik).
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in Nevele, bij De Gouden Pluim)

Data:

Wekelijks op zaterdag, van 9.30 u tot 12 u, gedurende 5 weken.
12/03 - 19/03 - 26/03 - 2/04 - 23/04 (geen les op 9/04 en 16/04).

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START APRIL 2022

JE EIGEN POT VAN KLEI MAKEN – met Sofie
“De beginselen op de draaischijf en manueel opbouwen van een pot.”
We wisselen af met het draaien van een pot en de manuele opbouw van een pot.
Manueel een pot opbouwen is een andere methode, waar je op eigen tempo,
de vorm organisch laat ontstaan. De uitkomst is anders, maar niet minder mooi.
We leren de basis op de draaischijf. Zo ook de voorbereidende stappen. Om
gaandeweg een eerste pot te maken. Deze gaan we geheel met onze wensen
decoreren tot een eigen creatie.
Verschillende draai -, opbouw- en decoratietechnieken komen hierbij aan bod.
Wie wil kan nadien het werkstuk kleur geven en decoreren met penseel, inkervingen, sjablonen en engobes. De nodige inspiratie wordt aangebracht. Maar er is
ook zeker ruimte voor een eigen toets.

Kennis:

Voor de beginnende keramist, met geen of weinig voorkennis.

Materiaal:

Met uitzondering van klei zijn alle andere verbruiksmaterialen (engobes, pigmenten en glazuren) voorzien in de deelnameprijs. Klei kan ter plaatse aangekocht
worden aan €10 per 10 kg.
Wel mee te brengen: schort, katoenen doeken, wattenstaafjes, satéprikkers,
grote plastic zak, deegrol, plantenspuit, plakband, papier, potloden, spons, inspiratiemateriaal (foto’s, tijdschriften etc.).

Data:

3 ochtenden in de paasvakantie, telkens van 9.30 uur tot 12 uur.
Ma 4/04, di 5/05 en wo 6/04.

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.
CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START APRIL 2022

3 NAMIDDAGEN AQUAREL - DIEREN – met Vera
“Na duizend aquarellen zul je merken dat je verliefd bent geworden
op papier en verf”
(“After a thousand watercolors you will find you have fallen in love with paper and paint.”
- Rex Brandt)

Wilt u dier(en) schilderen in aquarel? Stap-voor-stap wijst Vera u graag de weg in
het aquarelleren ervan.
Wilt u naar eigen foto werken, breng dan een digitale foto op usb-stick mee en een
afdruk van de foto. Wie kan tekenen kan op voorhand al een tekening maken, als
die dat wenst. Jullie krijgen ook foto’s om na te schilderen.

Kennis:

Voor hen met een basis in aquarelleren.

Materiaal:

Verf in napjes of tubetjes. Ook lege doosjes zijn verkrijgbaar die je zelf kan vullen.
Goede merken zijn Winsor and Newton, Schmincke en Talens. Basiskleuren: ceruleumblauw, ultramarijnblauw, cadmiumrood, alizarine of kraplak, cadmiumgeel
licht, oker, sapgroen, Hooker’s groen, gebrande sienna, gebrande omber. Aquarelpapier 300g 100% katoen; 3 aquarelpenselen (vb 3, 6, 10) van goede kwaliteit;
twee bokaaltjes of bakjes voor water; vod; mengpalet of schaaltje; potlood HB
en een kneedgom; keukenrol; stukken aquarelpapier om kleuren uit te proberen.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in Nevele, bij De Gouden Pluim)

Data:

3 namiddagen in de paasvakantie, van 14.30 u tot 17.30 u.
Ma 4/04, di 5/04 en do 7/04.

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.
CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START APRIL 2022

ZEN DROEDELEN – met Anne Mie
Gedachteloze krabbeltjes maken of droedelen doet praktisch iedereen. We kunnen het echter ook doelbewust gebruiken als een meditatieve vorm van tekenen.
Het lijkt wat op “Zentangle®”, wat een specifieke en gecertificeerde vorm is en
waarbij een specifieke methode wordt gevolgd.
Door u te concentreren op het ritmisch tekenen en op de patronen, ontstaat een
weldadige innerlijke rust en ontspanning. Laat u tijdens deze lessen fascineren
door deze tekentechniek.

Kennis:

Geen tekenervaring nodig.

Materiaal:

U heeft eigenlijk niet meer nodig dan een tekenblok en (liefst watervaste) tekenstiftjes.
Als u wilt, kan u de tekening later inkleuren met aquarel of kleurpotlood, al staan de
meeste patronen leuk op zich.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in Nevele, bij De Gouden Pluim)

Data:

2 namiddagen tijdens de paasvakantie, van 14.30 u tot 17.30 u.
Di 12/04 en do 14/04.

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START APRIL 2022

KLEURPOTLODEN – met Anne Mie
Tekenen met kleurpotloden is zoveel meer! U kan er een waar kunstwerk mee
maken als u dit medium op nieuwe manieren leert gebruiken, en dat vraagt een
goede kleurenkennis.
In deze cursus wordt veel aandacht besteed aan opbouw, door in laagjes te
werken. U leert hoe boven elkaar aangebrachte kleuren samenwerken om zo
gewenste kleuren te verkrijgen. Verder komen onder andere aan bod: soorten
kleurpotloden, papiersoorten, de kleurencirkel, verschillende manieren om kleuren
te mengen, lijnvoering en arceringen, dieptewerking door contrast en kleurenperspectief, bewust toepassen van koude, warme en complementaire kleuren, hoe
kleuren worden beïnvloed door ernaast liggende kleuren, het werken op getint
papier. In deze cursus brengt u kleur in uw tekeningen.

Kennis:

Enige tekenervaring met grafietpotlood of houtskool is gewenst (dit is geen klassieke tekencursus).

Materiaal:

Kleurpotloden (12 of 24 kleuren volstaan), verschillende soorten tekenpapier (van licht
gekorreld tot glad, minstens 200 g/m²), grafietpotlood en (kneed)gom.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in Nevele, bij De Gouden Pluim)

Data:

Wekelijks op dinsdag, van 14.30 u tot 17.30 u, gedurende 5 weken.
19/04 - 26/04 - 3/05 - 10/05 - 17/05

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START APRIL 2022

TEKENEN - Deel 2 - met Barbara
“Tekenen is vormen aftasten met je ogen en doorgeven aan je hand”
Schetsen en tekeningen zijn een onmisbare basis in de wereld van de beeldende
kunst. Door middel van diverse technieken leert u tijdens deze cursus alerter en
exacter observeren zodat uw gevoel voor verhoudingen verbetert.
De volledige cursus basistekenen bestaat uit 3 delen:
• Deel 1 (voorjaar 2022): Handcontrole verbeteren / Methodisch leren aanpakken / Eerste stappen perspectieftekenen / Licht en schaduw weergeven
• Deel 2 (na Pasen 2022): Structuren en texturen / Trompe l’oeil / Perspectief in alles
zien / Kleurgebruik
• Deel 3 (najaar 2022): Kleur- en toonwaarden / Delen van het gelaat / Portret /
Handen en voeten.

Kennis:

Elk deel van de cursus bouwt verder op het voorgaande deel, dus naarmate de
cursus vordert is wel enige tekenervaring noodzakelijk.

Materiaal:

Schetsboek, losse bladen schetspapier formaat A4, pak Steinbach-papier
formaat A3 (min. 200g/m²), tekenmap (waar A3-formaat in kan), grafietpotloden (HB, 2B, 4B en 8B), slijper (met opvangpotje voor de schilfers), zachte gom, lat, pastelkleurpotloden, zwarte stiftjes (bvb. Artline nrs 2, 5 en 8),
kogelpen (genre Bic), profielpen, zwarte Oost-Indische inkt in een potje.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in Nevele, bij De Gouden Pluim)

Data deel 2:

Wekelijks op dinsdag, van 18.30 u tot 21.30 u, gedurende 9 weken. 19/04 - 26/04 3/05 - 10/05 - 17/05 - 24/05 14/06 - 21/06 - 28/06 (geen les 31/05 en 7/06).

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.
CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START APRIL 2022

MODELTEKENEN - met Annick & Léonel
“Het menselijk lichaam is al sinds jaar en dag een onuitputtelijke bron
voor kunstenaars”
Het is niet evident om als individueel kunstenaar een professioneel model
in te huren, vandaar dat Kunst(h)art vzw deze kunstenaars graag een handje toesteekt door aan een voordelig tarief in groep naar naaktmodel te
tekenen.
Het tekenen naar levend model is vrij van programma. Het gaat om poses van 5
tot 20 minuten.

Kennis:

Geen ervaring nodig. Zowel voor beginners als gevorderden. De mate van begeleiding wordt aangegeven door de deelnemer en diens voorkennis.

Materiaal:

De keuze van materiaal, techniek en drager is vrij te kiezen en zelf mee te brengen
door de deelnemer. Er staan schildersezels en tafels ter beschikking.

Data:

Wekelijks op donderdag, van 18 u tot 21 u, gedurende 9 weken.
21/04 - 28/04 - 5/05 - 12/05 - 19/05 - 9/06 - 16/06 - 23/06 - 30/06
(geen les op 26/05 en 2/06).

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

€81,- voor leden / €100,- voor niet-leden

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START APRIL 2022

OLIEVERF - met Léonel
“Rijk aan mogelijkheden en fascinerend bovendien”
Schilderen met olieverf is een zeer oude techniek. Tijdens deze 8 lessen gaat u samen
met Léonel, één werk op doek nat-in-nat schilderen, een variant van de alla prima
techniek die ook door de oude meesters uit de schilderkunst werd gebruikt. U kiest
uit twee voorbeelden (of kiest zelf een werk). Aan de hand van aanwijzingen en tips
gaat u aan de slag. De ideale cursus voor wie echt wil leren schilderen met olieverf en
daarvoor de nodige zelfdiscipline heeft.

Kennis:

Geen ervaring nodig met olieverf, wel kunnen tekenen.

Materiaal:

Geurloze White Spirit, standolie, paletmes, palet om kleuren op te mengen, 3 glazen
bokaaltjes, witte gesso, 1 canvas van 50 cm x 60 cm, retoucheervernis in spuitbus,
tekenpotlood, slijper, kneedgom, 3 platte varkenshaarpenselen met lange steel (diktes zelf te kiezen), 3 synthetisch ronde penselen met lange steel (diktes zelf te kiezen),
Olieverf: Phatalo Blauw, Napels Geel, Titaanwit, Oker, Gebrande Sienna, Van Dijck
Bruin, Cadmium Rood, Mosgroen.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in Nevele, bij De Gouden Pluim)

Data:

Wekelijks op maandag, van 13.30 u tot 16.30 u, gedurende 8 weken.
25/04 - 2/05 - 9/05 - 16/05 - 23/05 - 13/06 - 20/06 - 27/06
(geen les op 30/05 en 6/06).

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START APRIL 2022

AQUAREL – VOOR GEVORDERDEN – met Vera
“Wat het licht verricht aan de gewone dingen”
(L.J.F. Wijsenbeek, directeur van de Dienst voor Schone Kunsten van het Gemeentemuseum in Den Haag)

Deze 6 lessen zijn ideaal voor de ervaren aquarellist door de focus op portretten
en lichaamshoudingen. Vera neemt u sowieso mee in de wondere wereld van de
waterverf.

Kennis:

Eerder voor de meer ervaren aquarellisten.

Materiaal:

Verf in napjes of tubetjes. Ook lege doosjes zijn verkrijgbaar die je zelf kan vullen.
Goede merken zijn Winsor and Newton, Schmincke en Talens. Basiskleuren: ceruleumblauw, ultramarijnblauw, cadmiumrood, alizarine of kraplak, cadmiumgeel
licht, oker, sapgroen, Hooker’s groen, gebrande sienna, gebrande omber. Aquarelpapier 300g 100% katoen; 3 aquarelpenselen (vb 3, 6, 10) van goede kwaliteit;
twee bokaaltjes of bakjes voor water; vod; mengpalet of schaaltje; potlood HB
en een kneedgom; keukenrol; stukken aquarelpapier om kleuren uit te proberen.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in Nevele, bij De Gouden Pluim)

Data:

Wekelijks op maandag, van 18.30 u tot 21.30 u, gedurende 6 weken.
25/04 - 2/05 - 9/05 - 16/05 - 23/05 - 13/06 (geen les op 6/06).

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START MEI 2022

DAGJE AQUAREL - met Marcel & Christiane
“Eén van de meest uitdagende schildertechnieken is aquarel”
Samen met Marcel Reynaert en Christiane Librecht gaat u gedurende een zaterdag, de dialoog aan tussen vorm en kleur. Onder hun begeleiding leert u de
mogelijkheden van aquarel kennen aan de hand van volgende thema’s:
In de ochtend: ‘Zeelandschap’
‘s Namiddags: ‘Flora’

Kennis:
Geen ervaring nodig. Zowel zij die nog nooit hebben geaquarelleerd als zij die dat
wel al deden zijn van harte welkom.

Materiaal:
Standaarddoosje met aquarelnapjes 8 à 10 kleuren; aquarelpapier A4 formaat
300 gr/m2 (als het kan liefst 100 % katoen); 3 aquarelpenselen nrs. 3, 6 en 10 en van
goede kwaliteit; bakje voor water of bokaaltje; vod; potlood HB of B2; potloodgom; mengschaaltje; stukken papier om kleuren op uit te proberen en keukenrol.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in De Gouden Pluim, in Nevele)

Datum:
Za 7/05 van 9.30 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 16.30 u
(Er kunnen ter plaatse croques besteld worden voor de lunch)

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START MEI 2022

ELFEN & FANTASIE - met Anne Mie
In deze cursus vertrekken we van (reclame)foto’s waarop de afgebeelde vrouw
of man een mooie houding heeft. We nemen de contouren van de figuur over op
tekenpapier via calqueerpapier of een andere methode. En dan begint het creatieve proces: we voegen kledij, haartooi, sierraden, puntoren, vleugels, en wat we
maar willen, toe. Eens onze elf of fantasiefiguur er sprookjesachtig genoeg uitziet
volgens onze smaak, zetten we de definitieve tekenlijnen om in inkt of watervaste
tekenstift. Indien gewenst plaatsen we onze elf in een gepaste omgeving: in een
bos, op een paddenstoel, in een konijnenholletje, enzovoort. Daarna brengen we
kleur aan door middel van aquarelverf, kleurpotlood of stiften.

Kennis:
Echte tekenervaring heb je niet nodig, wél wat fantasie.

Materiaal:
Tekenpapier of aquarelpapier (afhankelijk of je later aquarelverf wil toevoegen),
potlood, gum, inkt en pen of watervaste tekenstift, aquarelverf of kleurpotloden,
transparant calqueerpapier en verschillende foto’s van mensen in een mooie
houding.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in Nevele, bij De Gouden Pluim)

Data:

Wekelijks op dinsdag, van 14.30 u tot 17.30 u, gedurende 4 weken.
24/05 - 14/06 - 21/06 - 28/06 (geen les op 31/05 en 7/06).

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.
CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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GRATIS AANBOD

SNELSCHETSEN – met Léonel
Snelschetsen met Léonel?
Altijd leuk!
Wilt u zelf deelnemen of kent u iemand met interesse?
Zeg het door! Zondag 27 februari kan u tussen 10 uur en 12 uur gratis komen proeven van een sessie snelschetsen in Kunst(h)art vzw.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Tot dan?!

Kennis:

Geen tekenervaring nodig.

Materiaal:

Kunst(h)art vzw voorziet het materiaal. Breng enkel uzelf en veel teken-’goesting’ mee.

Datum:

Zondag 15/05 van 10 u tot 12 u.

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START JUNI 2022

DAGJE AQUAREL - met Marcel
“Aquarelschilderen is uitdagend, veelzijdig en altijd verrassend”
Samen met Marcel Reynaert gaat u gedurende een zaterdag, de dialoog aan
tussen vorm en kleur. Onder zijn begeleiding leert u de mogelijkheden van aquarel
kennen aan de hand van volgend thema: Landschappen.

Kennis:
Geen ervaring nodig. Zowel zij die nog nooit hebben geaquarelleerd als zij die dat
wel al deden zijn van harte welkom.

Materiaal:
Standaarddoosje met aquarelnapjes 8 à 10 kleuren; aquarelpapier A4 formaat
300 gr/m2 (als het kan liefst 100 % katoen); 3 aquarelpenselen nrs. 3, 6 en 10 en van
goede kwaliteit; bakje voor water of bokaaltje; vod; potlood HB of B2; potloodgom; mengschaaltje; stukken papier om kleuren op uit te proberen en keukenrol.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in De Gouden Pluim, in Nevele)

Datum:
Za 4/06 van 9.30 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 16.30 u
(Er kunnen ter plaatse croques besteld worden voor de lunch)

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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START JUNI 2022

ZEN DROEDELEN – met Anne Mie
Gedachteloze krabbeltjes maken of droedelen doet praktisch iedereen. We kunnen het echter ook doelbewust gebruiken als een meditatieve vorm van tekenen.
Het lijkt wat op “Zentangle®”, wat een specifieke en gecertificeerde vorm is en
waarbij een specifieke methode wordt gevolgd.
Door u te concentreren op het ritmisch tekenen en op de patronen, ontstaat een
weldadige innerlijke rust en ontspanning. Laat u tijdens deze lessen fascineren
door deze tekentechniek.

Kennis:

Geen tekenervaring nodig.

Materiaal:

U heeft eigenlijk niet meer nodig dan een tekenblok en (liefst watervaste) tekenstiftjes.
Als u wilt, kan u de tekening later inkleuren met aquarel of kleurpotlood, al staan de
meeste patronen leuk op zich.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in Nevele, bij De Gouden Pluim)

Data:

2 zaterdagochtenden, van 9 u tot 12 u.
11/06 en 18/06

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
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START JUNI 2022

DAGJE AQUAREL - met Marcel & Christiane
“Laat u verrassen door het samenspel van verf en water”
Samen met Marcel Reynaert en Christiane Librecht gaat u gedurende een zaterdag, de dialoog aan tussen vorm en kleur. Onder hun begeleiding leert u de
mogelijkheden van aquarel kennen aan de hand van volgende thema’s:
In de ochtend: ‘Eenzaam bootje op zee’
‘s Namiddags: ‘Fauna’

Kennis:
Geen ervaring nodig. Zowel zij die nog nooit hebben geaquarelleerd als zij die dat
wel al deden zijn van harte welkom.

Materiaal:
Standaarddoosje met aquarelnapjes 8 à 10 kleuren; aquarelpapier A4 formaat
300 gr/m2 (als het kan liefst 100 % katoen); 3 aquarelpenselen nrs. 3, 6 en 10 en van
goede kwaliteit; bakje voor water of bokaaltje; vod; potlood HB of B2; potloodgom; mengschaaltje; stukken papier om kleuren op uit te proberen en keukenrol.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in De Gouden Pluim, in Nevele)

Datum:
Za 25/06 van 9.30 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 16.30 u
(Er kunnen ter plaatse croques besteld worden voor de lunch)

Inschrijven?

KLIK HIER om online in te schrijven. Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.

CORONA / COVID 19: Kunst(h)art vzw volgt de geldende coronamaatregelen op het moment van de activiteit. Bij
inschrijving stemt u als deelnemer toe om de geldende opgelegde voorzorgsmaatregelen betreffende corona strikt
te volgen (https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste semester 2022
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OP DE AGENDA...
Kunst(h)art vzw organiseert - op geregelde tijdstippen - evenementen en
activiteiten voor haar leden en het grote publiek.
Een overzicht hiervan kan u steeds terugvinden op www.kunst-h-art.be
Wat we nu reeds kunnen melden:

Za 5 februari 2022
ALGEMENE VERGADERING & NIEUWJAARSRECEPTIE
Aanvang Algemene Vergadering: 17 uur
Aanvang Nieuwjaarsreceptie: 18.30 uur

Za 14 & Zo 15 mei 2022
OPENDEURWEEKEND & TENTOONSTELLING CURSISTEN
Telkens van 10 uur tot 18 uur

Za 25 juni 2022
MIDZOMERFEEST

Aanvang op 18 uur

Midden juli verschijnt het cursussenoverzicht voor het 2de semester 2022

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
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PRIJZENPOLITIEK van Kunst(h)art vzw
Hoofdtaak
De hoofdactiviteit van Kunst(h)art vzw bestaat er uit
laagdrempelig toegang te bieden tot beeldende
kunst, meer bepaald tot de kunstdisciplines:
keramiek, grafiek, tekenen en schilderen. Dit uit de
basisovertuiging dat kunst toegankelijk dient te zijn
voor iedereen.
Lidmaatschapsbijdrage
“Kunst toegankelijk maken voor iedereen”
Dit doet de vereniging door 3 grote groepsateliers
open te stellen aan een zo laag mogelijk
lidmaatschapsbedrag.
Voor 50 euro (+ 30 euro voor de keramiekafdeling als
bijdrage in de ovenkosten) kan u vanaf 1 januari van
het lopende jaar tot 31 december van het hetzelfde
jaar terecht in de ateliers (de ateliers zijn enkel gesloten op wettelijke feestdagen en zondagen).
Tijdens de schoolperiodes, behalve op vrijdag en zaterdag, zijn de ateliers open tot 21 uur.

winstmarge waarbij de zogenaamde ‘winst’ terug geïnvesteerd wordt in de dagelijkse werking* (en verbetering ten voordele van de leden).
Er gaan geen gelden naar loonkosten want de werking steunt volledig op vrijwilligers. De enige vorm van
uitbetaling gaat via de wettelijke vastgelegde maatstaven van vrijwilligersvergoedingen.
Het belang van uw deelname aan een cursus
Wie deelneemt aan een cursus bij Kunst(h)art vzw:
- helpt met die deelname financieel de werking
van de vereniging
- stelt kansarme mensen in staat om te blijven
genieten van het Kunst(h)art-aanbod
- krijgt een professioneel opgestelde cursus,
gegeven door enthousiaste vrijwillige lesgevers,
in de plaats. Een win-win situatie!

Nog vragen?
Mocht u alsnog vragen hebben over de prijzenpolitiek of werking van Kunst(h)art vzw, dan horen wij die
graag.
09 228 70 21 (telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 13u en 18u, mogelijkheid om een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat)
kunsthart@telenet.be
(*) De dagelijkse werking houdt veel in: administratie, verzekeringen,
energiekosten, onderhoudskosten, huur, enz… Kunst(h)art vzw geniet
een jaarlijkse subsidie van 10.000 euro van de Stad Gent en betaalt
een huurbijdrage voor het gebouw waar zij in huist aan de Stad Gent.
De vereniging legt jaarlijks verantwoording af aan de stad. Om jaarlijks te kunnen draaien is er 38.000 euro nodig. Dat wil zeggen dat
Kunst(h)art vzw jaarlijks een bedrag van 28.000 euro dient te ‘verdienen’ om laagdrempelig te kunnen zijn.

Een kleine calculatie:
Voor de grafiek-, teken- en schilderafdeling komt dit
neer op 0,17 euro per dag, of 1 euro per week. Voor
de keramiekafdeling komt dit neer op 0,27 euro per
dag of 1,6 euro per week (rekening houdend met een
gemiddelde van 300 open dagen per jaar).
Cursussenaanbod
Dergelijk laag lidmaatschap is niet mogelijk zonder
een degelijk plan. Om de laagdrempelige
atelierwerking in stand te houden beschikt
Kunst(h)art vzw over een tweede luik in haar werking:
haar opleidingsaanbod artistieke cursussen.
Jaarlijks biedt de vereniging een groot scala aan cursussen aan, voor zowel leden als niet-leden. De prijzen
daarvan worden bepaald per uur, navenant de kosten en er wordt gezorgd voor een kleine

Terug naar het overzicht van het volledige aanbod? Klik hier
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UiTPAS GENT
UiTPAS Gent is een digitale kaart waarmee u aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan doen.
U kan met de kaart punten sparen. Die kan u dan omruilen voor een korting, een cadeau of een ander fijn
voordeel.
Alle Info over UiTPAS vind u op: www.uitingent.be/uitpas/wat
Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent.
Neem uw UiTPAS dus zeker mee om een punt te sparen als u naar een activiteit van ons komt!
Bent u inwoner van Gent, Merelbeke of Destelbergen én komt u in aanmerking voor verhoogde tegemoetkoming of bent u in schuldbemiddeling?
Dan krijgt u extra korting met uw UiTPAS.
Wat doet u dan?
Stuur een mailtje naar kunsthart@telenet.be met de vraag of er nog plaats is voor de cursus waar u interesse
in heeft én meld meteen ook dat u een UiTPAS heeft met recht op korting. Kunst(h)art vzw zal contact met
u opnemen en het nodige doen zodat u van de korting kan genieten.
Dan krijgt u met uw UiTPAS 80% korting op uw inschrijving. Kom voor uw inschrijving langs bij het onthaal met
uw UiTPAS.
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CONTACT- & BANKGEGEVENS
Kunst(h)art vzw
Wolterslaan 16
9000 Gent
09 228 70 21
(telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 13u en 17u / mogelijkheid om een boodschap
achter te laten op het antwoordapparaat)

kunsthart@telenet.be
www.kunst-h-art.be
Ondernemingsnummer: 863.541.213

Argenta
Rekeningnummer: 979-6177484-44
IBAN: BE55 9796 1774 8444
BIC: ARSP BE 22
•
•
•

Gelieve steeds volgende mededeling mee te geven aan uw overschrijving: soort cursus + uw naam.
Uw inschrijving voor een cursus is pas geldig na betaling van het volledige deelnamebedrag.
Annulatie van deelname aan een cursus dient minstens 5 werkdagen op voorhand te gebeuren.
Bij laattijdige annulatie wordt een administratieve kost van 15 euro aangerekend.
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