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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



Kunst(h)art vzw • Cursussen jan - feb - mrt - apr - mei - juni - juli - aug 2019 Pagina 4 van 22

 WINTER 2019

Back to the full course overview? Click here

In this course you will improve your drawing skills, will find your own style, and learn 
how to experiment with materials. At the end of this 10 lessons you will have made 
a start to create your own portfolio.
From human gestures, over landscapes and backgrounds, to perspective… A wide 
range of drawing themes will be explored in this class. With your enthousiasm and 
my experience, we can make a good team. The lessons will be given in English.

Experience:
Not needed, but fully driven to draw.

Material:
There’s no limit for the materials you want to use, the lessons are also about expe-
rimenting and finding your own voice, you can bring pastels, charcoals, pencils, 
watercolors, whatever you would like to experiment with.  Preferably not oil pain-
tings during the class, except that anything dries fast. 

Dates: 
On Saturday’s from 9h30 till 12h30 during 10 weeks on following dates:
9/02 – 23/03 – 9/03 – 23/03 – 30/03 – 6/04 – 27/04 – 25/05 – 1/06 – 15/06 

Register?:
Please inform in advance before you register and pay the participation fee. 
There is a limited number of participants. Thanks in advance!

DRAWINGS SKILLS / with Hasan Pastaci
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 WINTER 2019  WINTER 2019

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 ontdekt 
u een breed gamma aan onderwerpen zoals: stillevens, stadsgezichten, dieren, 
zowel zuiderse als meer noordelijke landschappen, enz…Laat u vanaf uw eerste 
penseelstreken meenemen in de wondere wereld van de waterverf.
In deze tweede reeks gaan we dieper in op textuur.

Kennis:
Ook zij die nog geen ervaring hebben zijn welkom en krijgen 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; Talens. (Basiskleuren: ceru-
leumblauw; ultramarijnblauw; cadmiumrood; alizarine of kraplak; cadmiumgeel 
licht; oker; sapgroen; Hooker’s groen; gebrande sienna; gebrande omber); aqua-
relpapier 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; keurenrol; stukken aquarelpapier om kleuren uit te proberen. 
(Alle materialen zijn te verkrijgen bij Lucas Creativ of Schleiper)

Data: 
Wekelijks op maandag, van 18.30 u tot 21.30 u, gedurende 10 weken
14/01 – 21/01 – 28/01 – 4/02 – 11/02 – 18/02 – 25/02 – 11/03 – 18/03 – 25/03
(geen les op 4/03)

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

AQUAREL – stap-voor-stap / Deel 2 - met Vera
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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 / Trompe l’oeil / Per-
spectief 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 2 - WINTER: 
Wekelijks op dinsdag, van 18.30 u tot 21.30 u, gedurende 10 weken.
15/01 – 22/01 – 29/01 – 5/02 – 12/02 – 19/02 – 26/02 – 12/03 – 19/03 – 26/03
(geen les op 5/03)
 
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 2 - met Barbara

 WINTER 2019
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 WINTER 2019  WINTER 2019

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 - WINTER:
Wekelijks op donderdag, van 18 u tot 21 u, gedurende 10 weken.
17/01 – 24/01 – 31/01 – 7/02 – 14/02 – 21/02 – 28/02 – 14/03 – 21/03 – 28/03
(geen les op 7/03)

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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 WINTER - LENTE - ZOMER 2019

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

“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 waarin de thema’s door de deel-
nemers zelf worden aangegeven en waarin de nadrukt ligt op ontdek-
ken 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). Uit respect wordt een afwezigheid vooraf gemeld 
per e-mail aan Kunst(h)art vzw.

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. (Olieverf is niet aan te raden omwille van de trage 
droogtijd.) Er staan schildersezels en tafels ter beschikking. Laat de eerste les weten 
wat je zoal aan tekenmaterialen hebt en we bekijken in functie daarvan wat de mo-
gelijkheden zijn. Breng de eerst les alvast tekenpapier, potlood, gom en lat mee.

Data:
Wekelijks op vrijdag, van 9.30 u tot 12.30 u, gedurende het volledige jaar / behalve op 
feestdagen en tijdens schoolvakanties en in het geval er een evenement doorgaat.
U wordt degelijk per e-mail geïnformeerd over de data. Aanvang/eerste les: op 1/02

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.

TEKENTECHNIEKEN - met Anouk en gastleerkrachten
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 WINTER 2019

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

We vertrekken vanuit een mal en leren inleggen met klei.  Ook de verschillende 
mogelijkheden van de diverse kleisoorten bekijken we. Nadien passen we 
transformaties toe tot een gewenste vorm. 

We doorlopen de mogelijkheid van basisglazuren en engobes en leren de eerste 
toepassingen ervan kennen. Het aanbrengen ervan en verschillende decoratie-
technieken. Zo bekomen we kleurrijke schalen en tableaus.

Kennis:
Voor beginners

Materiaal:
Alle materialen (glazuren, oxides,...) behalve de klei, zijn inbegrepen in de
deelnamebijdrage. Klei kan ter plaatse aangekocht worden aan 9,- euro per
pak van 10 kg (geschat verbruik: 1 à max. 2 pakken per deelnemer).

Data: 
Wekelijks op vrijdag, van 13.30 u tot 16.30 u, gedurende 5 weken
1/02 - 8/02 - 15/02 - 22/02 en 1/03

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

KERAMIEK VOOR BEGINNERS - met Sofie
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 VOORJAAR 2019

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 ontdekt 
u een breed gamma aan onderwerpen zoals: stillevens, stadsgezichten, dieren, 
zowel zuiderse als meer noordelijke landschappen, enz…Laat u vanaf uw eerste 
penseelstreken meenemen in de wondere wereld van de waterverf.
In deze tweede reeks gaan we dieper in op textuur.

Kennis:
Ook zij die nog geen ervaring hebben zijn welkom en krijgen 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; Talens. (Basiskleuren: ceru-
leumblauw; ultramarijnblauw; cadmiumrood; alizarine of kraplak; cadmiumgeel 
licht; oker; sapgroen; Hooker’s groen; gebrande sienna; gebrande omber); aqua-
relpapier 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; keurenrol; stukken aquarelpapier om kleuren uit te proberen. 
(Alle materialen zijn te verkrijgen bij Lucas Creativ of Schleiper)

Data: 
Wekelijks op maandag, van 18.30 u tot 21.30 u, gedurende 8 weken
29/04 – 6/05 – 13/05 – 20/05 – 27/05 – 3/06 – 17/06 – 24/06
(geen les op 10/06)

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

AQUAREL – stap-voor-stap / Deel 3 - met Vera
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 VOORJAAR 2019

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 / Trompe l’oeil / Per-
spectief 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 - VOORJAAR: 
Wekelijks op dinsdag, van 18.30 u tot 21.30 u, gedurende 10 weken.
23/04 – 30/04 – 7/05 – 14/05 – 21/05 – 28/05 – 4/06 – 11/06 – 18/06 – 25/06
 
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 3 - met Barbara

 VOORJAAR 2019
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 VOORJAAR 2019

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 - VOORJAAR:
Wekelijks op donderdag, van 18 u tot 21 u, gedurende 8 weken.
25/04 – 9/05 – 16/05 – 23/05 – 6/06 – 13/06 – 20/06 – 27/06
(geen les op 2/05 – 30/05)

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.

MODELTEKENEN - met Ellen & Léonel
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“Aquarelschilderen is beheersing van verf en penseel”

Samen met Marcel Reynaert gaat u gedurende een weekend, de dialoog
aan tussen vorm en kleur. Onder zijn begeleiding leert u de mogelijkheden van
aquarel kennen onder volgende 4 thema’s:
• Weerspiegeling in het water
• Zeer oude roestige auto
• Herfsttafereel met fruit en noten
• Landschap in sepia en lavis (combinatie in stilleven)

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 - VOORJAAR:
Zaterdag 4 en zondag 5 mei 2019
Van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 14 uur tot 17 uur 
(Er kunnen ter plaatse belegde broodjes besteld worden voor de lunch)

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.

AQUARELWEEKEND - met Marcel Reynaert

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

 VOORJAAR 2019
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“Wie zin heeft om de wonderlijke mogelijkheden van klei te 
ontdekken, is van harte welkom op deze cursus!”

Intuïtief boetseren van een organische vorm. 
We maken een kleine voorstudie in klei om de vorm te onderzoeken. Men brengt 
zelf enkele foto’s mee. Er zijn ook voorbeelden voorhanden waar we ons op 
baseren. Bvb. koralen, dieren of planten. De voorstudie leren we omzetten naar 
een grote sculptuur.  De opbouwtechnieken worden stapsgewijs aangeleerd.

Kennis:
Geen ervaring nodig.

Materiaal:
Alle materialen (glazuren, oxides,...) behalve de klei, zijn inbegrepen in de
deelnamebijdrage. Klei kan ter plaatse aangekocht worden aan 9,- euro per
pak van 10 kg (geschat verbruik: 1 à max. 2 pakken per deelnemer).

Data: 
Ma 5/08, di 6/08 en wo 7/08 telkens van 13 u tot 17 u

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

OPBOUWEN MET KLEI - met Sofie

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

 ZOMER 2019
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“Aquarelschilderen is beheersing van verf en penseel”

Samen met Marcel Reynaert gaat u gedurende een weekend, de dialoog
aan tussen vorm en kleur. Onder zijn begeleiding leert u de mogelijkheden van
aquarel kennen onder volgende 4 thema’s:
• Mooie dreef (uitwerking met zeezout)
• Portret Elvis Presley of Brigitte Bardot
• Elegante damesschoenen met naaldhakken
• Ara papegaai, kolibrie of kameleon

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:
Zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019
Van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 14 uur tot 17 uur 
(Er kunnen ter plaatse belegde broodjes besteld worden voor de lunch)

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.

AQUARELWEEKEND - met Marcel Reynaert

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

 ZOMER 2019
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“Een niet te missen belevenis voor elke tekenaar!”

Vrijdag 30 augustus 2019 - Tekenen naar levend model van 18.30 u tot 24 u

Inschrijven is noodzakelijk. Betaald = ingeschreven. Inschrijven EN betalen vóór 
27/08/2019! Per overschrijving betalen op rekeningnummer:
BE 55 9796 1774 8444 / BIC ARSP BE 22, met de vermelding ‘Nacht van het Model + 
uw naam’

Dit evenement is enkel toegankelijk voor ingeschreven deelnemers die 18 jaar zijn of ouder. Het aantal 
deelnemers is beperkt! (Max. 25 deelnemers)
Er worden géén deelnamegelden terugbetaald bij afwezigheid.
Annuleren van de inschrijving moet per e-mail gebeuren, minstens 5 werkdagen voor de aanvang van 
het evenement. Voor de annulatie wordt een administratieve kost van 15,- euro aangerekend. Het reste-
rende bedrag van de inschrijvingsdeelname wordt aan u teruggestort.

25 euro voor leden / 35 euro voor niet-leden

Programma van de avond:

Elke deelnemer ontvangt bij binnenkomst een persoonlijke stempelkaart voor de 
consumpties tijdens de pauzes van elke tekensessie. (Deze kaart is niet geldig 
tijdens de pauze tussen de 2 tekensessies en na afloop van de 2de tekensessie.)
Ontvangst met welkomstdrankje (glaasje cava of fruitsap) en versnaperingen: 
18.30 uur

 Eerste tekensessie:
 • Start: 19 uur
 • Pauze met een wijntje, plat water, spuitwater, limonade of cola  
  (met persoonlijke consumptiekaart): van 20 uur tot 20.15 uur
 • Hervatten: 20.15 uur
 • Einde: 21.15 uur

NACHT VAN HET MODEL  - met Léonel & Ellen

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

 ZOMER 2019
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Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

 ZOMER 2019

Tussen de 2 tekensessies is de bar open. Consumpties zijn dan te betalen.

 Tweede tekensessie:
 • Start: 21.30 uur
 • Pauze met een wijntje, plat water, spuitwater, limonade of cola  
  (met persoonlijke consumptiekaart): van 22.30 uur tot 22.45 uur
 • Hervatten: 22.45 uur
 • Einde: 24 uur

Na de 2 tekensessies blijft de bar open tot 24.30 uur. Consumpties zijn dan te 
betalen.

Alcoholgebruik is tijdens de tekensessies niet toegelaten, dus geen dranken in de lesruimte.
Uit respect voor de medetekenaars, de lesgevers/begeleiders en uiteraard voor de modellen, wordt 
dronkenschap niet getolereerd.
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1) “Decoratietechnieken voor keramiek” met Lies

Data nog vast te leggen. 
Een reeks van 8 lessen op vrijdagvoormiddag van 10 uur tot 13 uur.
Materialenlijst wordt doorgegeven. 
(Van zodra alle informatie binnen is, mailt Kunst(h)art vzw al haar contacten, post 
ze het nieuws op haar Facebookpagina en op haar website www.kunst-h-art.be)

2) “Olieverfschilderen” met Léonel en Anouk

Data nog vast te leggen. 
Een reeks van 10 lessen - ‘s avonds van 18.30 uur tot 21.30 uur.
Zelf te kiezen onderwerp. Foto als vertrekpunt voor de schildering. Techniek vol-
gens de Oude Meesters. Ideaal vervolg voor zij die de olieverfcursus eind 2018 
volgden.
(Van zodra alle informatie binnen is, mailt Kunst(h)art vzw al haar contacten, post 
ze het nieuws op haar Facebookpagina en op haar website www.kunst-h-art.be)

NOG IN AFWACHTING....

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

 VOORJAAR 2019
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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 2 februari 2019
Eerste gewone Algemene Vergadering 

Aanvang: 17 uur
Nieuwjaarsreceptie

Aanvang: 19 uur

Zaterdag 11 mei & zondag 12 mei 2019 
OPENDEURWEEKEND met tentoonstelling

Demonstraties, rondleidingen, open bar en terras, 
tentoonstelling “IDEM DITO” met werken van cursisten

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



Kunst(h)art vzw • Cursussen jan - feb - mrt - apr - mei - juni - juli - aug 2019 Pagina 21 van 22

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier






