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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)

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.

CURSUS VOLGEN BIJ KUNST(H)ART VZW

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier
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WINTER 2020

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 in 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.

Kennis:
Ook zij die nog geen ervaring hebben zijn welkom en krijgen een basis 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: 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; 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.
13/01 - 20/01 - 27/01 - 3/02 - 10/02 - 17/02 - 2/03 - 9/03 - 16/03 - 23/03
(geen les op 24/02, omwille van de krokusvakantie)

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

AQUAREL – stap-voor-stap – met Vera

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/aquarel-stap-voor-stap
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WINTER 2020

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

“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 in 2019 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 u tot 17 u, gedurende 8 weken. 
4/02 - 11/02 - 18/02 - 3/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03
(geen les op 25/02, omwille van de krokusvakantie) 

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

WAARNEMINGSTEKENEN – met Anne Mie

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/waarnemingstekenen
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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 2019): Handcontrole verbeteren / Methodisch leren aanpakken
/ Eerste stappen perspectieftekenen / Licht en schaduw weergeven

• Deel 2 (winter 2020): Structuren en texturen / Handen en voeten / Trompe l’oeil /
Perspectief in alles zien / Kleurgebruik

• Deel 3 (lente 2020): 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), grafietpot-
loden (HB, 2B, 4B en 8B), slijper (met opvangpotje voor de schilfers), zach-
te 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 10 weken.
14/01 - 21/01 - 28/01 - 4/02 - 11/02 - 18/02 - 3/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03
(geen les op 25/02, omwille van de krokusvakantie)

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

BASISTEKENEN - Deel 2 - met Barbara

WINTER 2020

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/basistekenen-deel-2-van-3
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WINTER 2020

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 hand-
je 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 bege-
leiding 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.
23/01 - 30/01 - 6/02 - 13/02 - 20/02 - 5/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 2/04
(geen les op 27/02, omwille van de krokusvakantie)

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

MODELTEKENEN - met Ellen & Léonel

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/modeltekenen-winter-2020
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WINTER 2020

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, �����atelier waarin de thema’s door de deel-
nemers zelf worden aangegeven en waarbij 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 bege-
leiding 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 mogelijkheden 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, tijdens schoolvakanties, en in het geval er een evenement doorgaat).
U wordt degelijk per e-mail geïnformeerd over de data. Aanvang eerste les 2020: 17/01

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

TEKENATELIER - met Anouk en gastleerkrachten

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/tekenatelier-winter-2020
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WINTER 2020

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

Tijdens deze 10 lessen - die bestaan uit een mix van theorie en praktijk - zal Lies u klei 
leren kennen. Wat is klei? Welke soorten zijn er? Wat kan u ermee doen? Waar dient 
u op te letten? Wat gebeurt er bij het bakken? Enzovoort… Klei zal u begeesteren!
Bent u ook geïnteresseerd in keramiek en wilt u er nu eindelijk aan beginnen en uw
handen in de klei steken? Welkom!

Kennis:
Voor beginners

Materiaal:
Alle verbruiksmaterialen (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).
Mee te brengen: schort, vod, sponsje, lat, mes, notitieboekje, schetsboek of teken-
papier, potlood en plastiekzak om klei in te bewaren.

Data: 
Wekelijks op vrijdag, van 9.30 u tot 12.30 u, gedurende 10 weken.
17/01 - 24/01 - 31/01 - 7/02 - 14/02 - 21/02 - 6/03 - 13/03 - 27/03 - 3/04
(geen les op 28/02, omwille van de krokusvakantie + geen les op 20/03)

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

KERAMIEK VOOR BEGINNERS - met Lies

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/keramiek-voor-beginners
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WINTER 2020

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

“Spontaan tekenen laat u de wereld anders zien”

Tijdens deze korte cursus zal u ‘anders’ leren kijken: gevatter. U zal met kordate lij-
nen de wereld rondom u leren weergeven op papier en u zal uw eigen spontaniteit 
‘her’ontdekken aan de hand van tips en aanwijzingen. Tijdens deze lessenreeks ligt 
een veelheid aan indrukken op ons te wachten om getekend te worden.
Een intensieve maar boeiende lessenreeks voor de actieve tekenaar.

Kennis:
Geen ervaring nodig.
Wél veel gedrevenheid en een passie om te (willen) tekenen.
Zeker interessant voor zij die een tekendagboek wensen bij te houden.

Materiaal:
Losse vellen papier (minimum een A3-formaat), een schetsboek (formaat zelf te 
bepalen), houtskool, kneedgom, fixatief of haarlak, zwarte stiftjes van verschillende 
diktes, stylo en potlood.

Data: 
Maandag 24/02 en dinsdag 25/02, telkens van 14 u tot 17 u.

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

SNELSCHETSEN - met Léonel

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/snelschetsen
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LENTE 2020

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

“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 uw huisdier(en), vogels, boerderijdieren of wilde dieren schilderen?  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 van dieren of aquarellen om na te schilderen. 

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 en 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; 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: 
Ma 6/04, di 7/04 en do 9/04, telkens van 14 u tot 17 u.

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

“DIEREN” IN AQUAREL – met Vera

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/dieren-in-aquarel
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LENTE 2020 LENTE 2020

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

Marcel toont u met plezier de eindeloze mogelijkheden van het werken met de 
zachte Conté à Paris pastelpotloden. Hun �����zachtheid is ideaal om op 
donkergekleurd papier in detail aan de slag te gaan. Een namiddag vol teken-
plezier.

Kennis:
Voor zij met of zonder ervaring.

Materiaal:
Conté à Paris pastelpotloden in de volgende kleuren: wit, sanguine, 
sepia, blue clair en vert foncé (ideaal is de beginnersset van Conté à Pa-
ris, in een metalen box met 12 potloden aan de prijs van +/ 25 euro per set). 
Potlood HB, kneedgom, slijper, mes of fijn schuurpapier (om te slijpen), don-
ker gekleurd tekenpapier (minstens 200 g/m² en minimum A4-formaat). 
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in Nevele, bij De Gouden Pluim)

Datum: 
Wo 15/04, van 14 u tot 17 u.

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

CONTE A PARIS POTLODEN – met Marcel

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/conte-a-paris
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LENTE 2020

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

“Waterverf is als het leven - doe het van de eerste keer goed, je 
krijgt geen tweede kans!” 
(“Watercolor is like life. Better get it right the first time – you don’t get a second chance!” - 

Sergei Bongart)

Zuiderse landschappen en stadsgezichten baden in een ander licht dan die uit 
het Noorden. Dat ������licht willen we in onze aquarellen krijgen. Of je er nu 
wel of niet geweest bent of nog heen gaat, laat je onderdompelen in de sferen 
van elders, van andere levensritmes, andere belevenissen.
Je krijgt een aantal voorbeelden aangeboden. Wil je naar eigen foto’s werken, 
breng die dan mee. We werken stap voor stap aan de opbouw van een land-
schap, rekening houdend met ieders kunnen.

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 en Talens. Basis- 
kleuren: ceruleumblauw, ultramarijnblauw, cadmiumrood, alizarine of kraplak, 
cadmiumgeel licht, oker, sapgroen, Hooker’s groen, gebrande sienna, ge-
brande omber, kobaltblauw en kobaltviolet. Aquarelpapier 300g 100% ka-
toen; 3 aquarelpenselen (vb 3, 6, 10) van goede kwaliteit; twee bokaal-
tjes 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: 
Ma 13/07, di 14/07 en do 16/07, telkens van 14 u tot 17 u.

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

HET ZUIDEN IN AQUAREL – met Vera

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/het-zuiden-in-aquarel
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LENTE 2020

“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 aan de hand van volgende 4 thema’s:
zaterdag 18 april 2020:

• Vlaamse boerderijtjes (voormiddag)
• Mooie wolkenformaties (namiddag)

zaterdag 25 april 2020:
• Rozen in aquarel (voormiddag)
• Op zee (namiddag)

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; potlood-
gom; 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)

Data:
Za18/04 en za 25/04 telkens van 9.30 u tot 12.30 u en van 14 u tot 17 u.
(Er kunnen ter plaatse belegde broodjes besteld worden voor de lunch)

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

AQUAREL NAAR THEMA - met Marcel Reynaert

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

LENTE 2020

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/aquarel-naar-thema-april-2020
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In deze lessenreeks maken we een persoonlijk expressief dier in porselein naar 
eigen keuze. U leert expressieve uitdrukkingen weer te geven in klei. U leert tech-
nieken hoe u porselein kan kleuren door gebruik te maken van onder andere 
kleurpigmenten en onderglazuren. Een informatief bundeltje over de theoretische 
kant maakt deze cursus volledig af. 
Wie wil kan het werkstuk achteraf benutten als decoratief bloempotje of 
opbergdoosje. 

Kennis:
Geen ervaring nodig.

Materiaal:
Alle materialen (glazuren, oxides,...) behalve de porseleinklei, zijn inbegrepen in 
de deelnamebijdrage. Porseleinklei kan ter plaatse aangekocht worden aan 30,- 
euro per pak van 10 kg (geschat verbruik: max. 1 pak per deelnemer).
Mee te brengen: een foto van een dier, katoenen doeken, wattenstaafjes, 
satéprikker, grote plastic zak, deegrol, plantenspuit, plakband, papier en potloden. 

Data: 
Ma 3/08, di 4/08 en wo 5/08 + wo 12/08, telkens van 13.30 u tot 16.30 u.

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

WERKEN IN PORSELEIN - met Sofie

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

ZOMER 2020

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/dier-maken-in-porselein
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LENTE 2020

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.

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 en 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; 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.
20/04 - 27/04 - 4/05 - 11/05 - 18/05 - 25/05 - 8/06 - 15/06 - 22/06 - 29/06
(geen les op 1/06, omwille van de Pinkstermaandag)

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

AQUAREL – stap-voor-stap – met Vera

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/aquarel-stap-voor-stap-lente-2020
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LENTE 2020

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

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 kleurenper-
spectief, 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 u tot 17 u, gedurende 5 weken.
21/04 - 28/04 - 05/05 - 12/05 - 19/05

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

KLEURPOTLODEN – met Anne Mie

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/kleurpotloden
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LENTE 2020

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 2019): Handcontrole verbeteren / Methodisch leren aanpakken
/ Eerste stappen perspectieftekenen / Licht en schaduw weergeven

• Deel 2 (winter 2020): Structuren en texturen / Handen en voeten / Trompe l’oeil /
Perspectief in alles zien / Kleurgebruik

• Deel 3 (lente 2020): 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, lat, pastelkleurpot-
loden, zwarte stiftjes (bvb. Artline nrs 2, 5 en 8), kogelpen (genre Bic), profielpen en 
zwarte Oost-Indische inkt in een potje.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in De Gouden Pluim, in Nevele)

Data deel 3: 
Wekelijks op dinsdag, van 18.30 u tot 21.30 u, gedurende 10 weken.
21/04 - 28/04 - 05/05 - 12/05 - 19/05 - 26/05 - 9/06 - 16/06 - 23/06 - 30/06
(geen les op 06/06)

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

BASISTEKENEN - Deel 3 - met Barbara

LENTE 2020

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/basistekenen-deel-3-van-3
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LENTE 2020

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 hand-
je 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 bege-
leiding 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 8 weken.
23/04 - 30/04 - 7/05 - 14/05 - 4/06 - 11/06 - 18/06 - 25/06
(geen les op 21/05, omwille van feestdag, en geen les op 28/05)

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

MODELTEKENEN - met Ellen & Léonel

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/modeltekenen-lente-2020
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LENTE 2020

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, �����atelier waarin de thema’s door de deel-
nemers zelf worden aangegeven waarbij 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 bege-
leiding 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 mogelijkheden 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, tijdens schoolvakanties, en in het geval er een evenement doorgaat).
U wordt degelijk per e-mail geïnformeerd over de data. Eerste les na Pasen 2020: 24/04

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

TEKENATELIER - met Anouk en gastleerkrachten

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/tekenatelier-lente-2020
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LENTE 2020

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. Eerst brengt 
u de glazuren aan op zelfgemaakte proefplaatjes en naderhand op eigen werk-
stukken. Een cursus gebracht in een mix van theorie en praktijk.

Kennis:
Geen ervaring nodig. Maar ook zij die reeds enige ervaring hebben zijn van harte 
welkom.

Materiaal:
Schort, stofmasker, latex (of nitryl) handschoenen, vod, sponsje, lat, mes, emmer 
van 5l met deksel, penselen en notitieboekje. Alle verbruiksmaterialen (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 9.30 u tot 12.30 u, gedurende 8 weken.
24/04 - 8/05 - 15/05 - 22/05 - 5/06 - 12/06 - 19/06 - 26/06
(geen les op 29/05)

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

KERAMIEK GLAZUREN - met Lies

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/keramiek-glazuren
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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 aan de hand van volgende 4 thema’s:
zaterdag 25 juli 2020:

• Berglandschap (voormiddag)
• Regenachtige dag (namiddag)

zaterdag 1 augustus 2020:
• De Vlaamse Ardennen (voormiddag)
• Mysterieus (namiddag)

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; potlood-
gom; 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)

Data:
Za 25/07 en za 1/08 telkens van 9.30 u tot 12.30 u en van 14 u tot 17 u. 
(Er kunnen ter plaatse belegde broodjes besteld worden voor de lunch)

Inschrijven?
Gelieve te informeren vooraleer de deelnamebijdrage te storten, aub. Informeren kan het 
best via kunsthart@telenet.be. Alvast bedankt daarvoor.

AQUAREL NAAR THEMA - met Marcel Reynaert

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

ZOMER 2020

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering

https://149a30ed0332.fikket.com/event/aquarel-naar-thema-zomer-2020
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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

Wat we nu reeds kunnen melden:

Zaterdag 8 februari 2020
Eerste gewone Algemene Vergadering 

Aanvang: 17 uur
Nieuwjaarsreceptie

Aanvang: 19 uur

Zaterdag 9 mei & zondag 10 mei 2020 
OPENDEURWEEKEND met tentoonstelling

Tentoonstelling met werken van cursisten, demonstraties, 
rondleidingen, open bar en terras. 

.

OP DE AGENDA...

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier
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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 geslo-
ten op wettelijke feestdagen en zondagen).
Tijdens de schoolperiodes, behalve op vrijdag en za-
terdag, zijn de ateliers open tot 21 uur. 

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 cur-
sussen aan, voor zowel leden als niet-leden. De prijzen 
daarvan worden bepaald per uur, navenant de kos-
ten en er wordt gezorgd voor een kleine 

winstmarge waarbij de zogenaamde ‘winst’ terug ge-
investeerd wordt in de dagelijkse werking* (en verbe-
tering ten voordele van de leden).
Er gaan geen gelden naar loonkosten want de wer-
king steunt volledig op vrijwilligers. De enige vorm van 
uitbetaling gaat via de wettelijke vastgelegde maat-
staven 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 prijzenpoli-
tiek of werking van Kunst(h)art vzw, dan horen wij die 
graag. 

09 228 70 21 (telefonisch bereikbaar op werkda-
gen tussen 13u en 18u, mogelijkheid om een bood-
schap 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 jaar-
lijks 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 ‘verdie-
nen’ om laagdrempelig te kunnen zijn. 

PRIJZENPOLITIEK van Kunst(h)art vzw

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier
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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 tegemoet-
koming 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.

UiTPAS GENT

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier

NIEUW!: DIRECT INSCHRIJVEN VOOR EEN CURSUS? Klik hier

Anouk
Markering
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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.

CONTACT- & BANKGEGEVENS

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






