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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.

Gemotiveerde artistieke
begeleiding

Bugetvriendelijke 
deelnamebijdragen

Hartelijke sfeer en 
inspirerende omgeving

Respect voor ieders 
mogelijkheden

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

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)

CURSUS VOLGEN BIJ KUNST(H)ART VZW

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier
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“Aquarelschilderen is beheersing van verf en penseel”

Samen met Marcel Reynaert gaat u gedurende een 3 lessen, de dialoog
aan tussen vorm en kleur. Onder zijn begeleiding leert u de mogelijkheden van
aquarel kennen onder het prachtige thema van “De Ardennen”.

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; pot-
loodgom; mengschaaltje; stukken papier om kleuren op uit te proberen; keukenrol.

Data - WINTER:
Wekelijks op vrijdagmiddag gedurende 3 weken. 
19/10 – 26/10 – 9/11/2018, telkens van 14 uur tot 17 uur.

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.

AQUARELSCHILDEREN - met Marcel Reynaert

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

NAJAAR 2018

Vr 19/10, vr 26/10 & vr 9/11 van 14 u tot 17 u
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NAJAAR 2018

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

“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 toe-
steekt door aan een voordelig tarief in groep naar levend 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 - NAJAAR:
Wekelijks op donderdag, van 18 u tot 21 u, gedurende 12 weken.
20/09 – 27/09 – 4/10 – 11/10 – 18/10 – 25/10 – 8/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11 – 6/12 – 13/12
(geen les op 1/11)

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.

MODELTEKENEN - met Ellen & Léonel
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Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

“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 (najaar 2018): Handcontrole verbeteren / Methodisch leren aanpakken 
/ Eerste stappen perspectieftekenen / Licht en schaduw weergeven

• Deel 2 (winter 2019): Structuren en texturen / Handen en voeten / Portret / Perspectief 
in alles zien / Kleurgebruik

• Deel 3 (lente 2019): Verderwerken op perspectief / Kleur- en toonwaarden / 
Delen van het gelaat / Portret

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 en lat, pastelkleur-
potloden, zwarte stiftjes (bvb. Artline nrs 2, 5 en 8), kogelpen (genre Bic), profielpen, 
zwarte Oost-Indische inkt in een potje.

Data deel 1 - NAJAAR: 
Wekelijks op dinsdag, van 18.30 u tot 21.30 u, gedurende 10 weken.
18/09 – 25/09 – 2/10 – 9/10 – 16/10 – 23/10 – 6/11 – 13/11 – 20/11 – 27/11 
(geen les op 30/10)
 
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. 

BASISTEKENEN - Deel 1 - met Barbara

NAJAAR 2018
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Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

 NAJAAR 2018 NAJAAR 2018

“Eenvoud in veelzijdigheid”

Ervaar de eenvoud van de grafische mono-afdruktechniek waarmee u verras-
sende resultaten kunt bereiken. Met de tips en begeleiding van Pascal ontdekt 
u de vele manieren waarop deze techniek kan gebruikt worden en zal u met 
plezier zelf beginnen experimenteren. 

Kennis:
Geen ervaring nodig. 

Materiaal:
Ingecalculeerd in de deelnameprijs en dus voorhanden in het atelier:
plasticplaat en papier om op af te drukken.
Zelf mee te brengen:
Glasplaat (+/- grootte = A4), kleine inktroller, zwarte etsdrukinkt op basis van olie, vod, 
schort, geurloze White Spirit, lijnolie, paletmes, plat en rond penseel (diktes zelf te kie-
zen).
(Materiaal kan aangeschaft worden bij Schleiper, Lucas Creativ of de Gouden Pluim in Gent-
centrum)

Data - NAJAAR: 
Wekelijks op woensdag, van 18.30 u tot 21.30 u, gedurende 5 weken.
7/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11 – 5/12

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.

MONOPRINT - met Pascal
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 NAJAAR 2018

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

“Als het licht is, laat het wit” 
(“If it is light, leave it white” - Robert Regis Dvorak)

Stap-voor-stap wijst Vera u de weg bij het aquarelleren. Samen met haar ont-
dekt u een breed gamma aan onderwerpen zoals: stillevens, stadszichten, dieren, 
zowel zuiderse als meer noordelijke landschappen, enz…Laat u vanaf uw eerste 
penseelstreken meenemen in de wondere wereld van de waterverf.

Kennis:
Geen ervaring nodig. Maar ook zij die reeds enige ervaring hebben 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; pot-
loodgom;
mengschaaltje; stukken papier om kleuren op uit te proberen; keukenrol.

Data: 
Wekelijks op maandag, van 18.30 u tot 21.30 u, gedurende 10 weken
17/09 – 24/09 – 1/10 – 8/10 – 15/10 – 22/10 – 5/11 – 12/11 – 19/11 – 26/11
(géén les op 29/10)

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

AQUAREL – stap-voor-stap - met Vera
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Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

“Rijk aan mogelijkheden en fascinerend bovendien”

Schilderen met olieverf is een zeer oude techniek. Tijdens deze 7 lessen gaat u samen 
met Léonel en Anouk, 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 en één daarvan gaat u aan de hand van aanwijzingen 
en tips zo precies mogelijk naschilderen. De ideale cursus voor wie echt wil leren schil-
deren 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 7 weken.
7/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11 – 5/12 – 12/12 – 19/12

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 & Anouk

NAJAAR 2018
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Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

“De kunst van de doorzichtige glasachtige laagjes”

Stap-voor-stap leert Lies u zelf glazuren aanmaken en aanbrengen. 
Les 1:  Theoretische uitleg + maken van proefplaatjes
 (Wat is glazuur?; Wat heeft u nodig?; Uitleg van de  
 proefmethode om op korte tijd verschillende 
 glazuren te bekomen.)
Les 2 en 3 (op 1 dag):  Uitleg + glazuren van de biscuitgebakken proefplaatjes;
Les 4:  Proefplaatjes bespreken + opbouwen van basisvorm +  
 kiezen uit 1 of 2 glazuren;
Les 5:  Gekozen glazuren aanmaken en basisvorm glazuren;
Les 6 en 7 (op 1 dag): Afgewerkt werkstuk bespreken + eigen werk maken  
 onder begeleiding waarbij iedereen ook de kans   
 krijgt om te draaien;
Les 8: Glazuren aanmaken en eigen werkstuk(ken) glazuren
Les 9: Nabespreking, evaluatie en toekomstplannen

Kennis:
Geen ervaring nodig. Maar ook zij die reeds enige ervaring hebben zijn van harte welkom.
Materiaal:
Schort, stofmasker, latex handschoenen, vod, sponsje, lat, mes, emmer van 5l met 
deksel, penselen, notitieboekje. (materialen inbegrepen in de deelnamebijdrage: 
2 soorten klei, bekers, glazuur en ovenbakbeurten)
Data: 
Wekelijks op vrijdag, van 14 u tot 17 u, gedurende 7 weken
(uitz.:vr 16/11 en vr 7/12 -> dan is er les van 10 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur) 
9/11 – 16/11 – 23/11 – 30/11 – 7/12 – 14/12 – 21/12
Inschrijven?:
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. 
De plaatsen zijn beperkt! Alvast bedankt daarvoor.

KERAMIEK GLAZUREN – stap-voor-stap - met Lies

NAJAAR 2018



Kunst(h)art vzw • Cursussen sep - okt - nov - dec 2018 Pagina 11 van 14

 NAJAAR 2018

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

Zaterdag 29 september 2018
INFO-vergadering over groepstentoonstelling “Vrede” 

Aanvang: 18 uur

Zaterdag 29 september 2018 
Tweede Algemene Vergadering

Vergadering voor de effectieve leden van Kunst(h)art vzw.
De effectieve leden ontvangen hiervoor een uitnodiging per post. 

Zaterdag 13 oktober 2018 
Luistermomenten per atelier 

Aanvang luistermoment 
voor de keramiekafdeling: 

15 uur
Aanvang luistermoment 

voor de grafiek- en teken- en schilderafdelingen:
16.30 uur

Vrijdag 2 november 2018 
Openingsreceptie van groepstentoonstelling over “Vrede”

In de Kelder van het Hof van Ryhove, Onderstraat 20-22, Gent
Aanvang: 19 uur

BINNENKORT

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier
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Kunst(h)art vzw
Wolterslaan 16
9000 Gent

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
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 een duidelijke 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.

CONTACT- & BANKGEGEVENS

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier
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Terug naar het volledige aanbod? Klik hier






