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Door middel van een basispakket gaan we, samen met de cursisten, op zoek naar
de verschillende mogelijkheden die er bestaan om een werkstuk te decoreren.
Vertrekkende vanuit de tegelvorm ontdekken we een variatie van decoratie- 
mogelijkheden. Dit zowel op natte, lederharde als op biscuitgebakken klei.
De cursist krijgt een waaier van verschillende technieken aangereikt die men later
kan gebruiken op het eigen werk.

Ervaring:
Geen ervaring nodig, wel enthousiasme en leergierigheid. Alles wordt stap voor 
stap uitgelegd. Ook zij die reeds ervaring hebben zijn uiteraard welkom.

Materiaal:
Verbruiksmaterialen worden allemaal voorzien.
Wel mee te brengen: Schort, vod, sponsje, lat, mes, notitieboekje, kleirol, latjes om 
de dikte van de tegel mee te bepalen, krantenpapier, houten planken om tegels 
tussen te drogen, houten plank om klei op uit te rollen, stuk karton, materiaal om 
structuur in de klei te maken (zoals tandenstokers, kanten onderlegger, stempels, 
allerhande stokjes, ...), kleinaald, miretten (voor wie er heeft), plastiekzak om klei 
in te bewaren.

Data: 
Op vrijdagochtend, van 9.30 uur tot 12.30 uur, gedurende 7 weken.
(uitz.: vr 26/04 -> dan is er les van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
Twee lessen op 1 dag.)
26/04 – 10/05 – 17/05 – 24/05 – 14/06 – 21/06 – 28/06
(geen les op 3/05 en 7/06)

Inschrijven?:
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. 
De plaatsen zijn beperkt! Alvast bedankt daarvoor.

KERAMIEK DECOREREN met Lies Boute
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“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 van een oude meester) en één daarvan 
gaat u aan de hand van aanwijzingen en tips zo precies mogelijk naschilderen. 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 (dik-
tes 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.
(Materiaal kan aangeschaft worden bij Schleiper, Lucas Creativ of de Gouden Pluim in Gent-
centrum)

Data: 
Wekelijks op woensdag, van 18.30 u tot 21.30 u, gedurende 8 weken.
24/04 – 8/05 – 15/05 – 22/05 – 29/05 – 5/06 – 12/06 – 19/06
(Géén les op 1/05)

Inschrijven?:
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. De plaatsen zijn beperkt! 
Informeren kan het best gebeuren per e-mail: kunsthart@telenet.be . Alvast bedankt daarvoor.

OLIEVERFSCHILDEREN - met Léonel


