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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 volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen Zomer 2018
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WEEKENDCURSUS - ZOMER 2018

AQUARELSCHILDEREN - met Marcel Reynaert
Samen met Marcel Reynaert gaat u gedurende een gans weekend, de dialoog
aan tussen vorm en kleur. Onder zijn begeleiding leert u de mogelijkheden van
aquarel kennen onder het prachtige thema van “De 4 seizoenen”.

Kennis:
Geen ervaring nodig. Zij die nog nooit hebben geaquarelleerd zijn ook 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; keukenrol.

Data:
Zaterdag 18 augustus & zondag 19 augustus 2018, telkens van 9 uur tot 17 uur.
(Pauze tussen 12 u en 14 u)

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.

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen Zomer 2018
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OPBOUWEN MET KLEI - met Sofie
“Wie zin heeft om de wonderlijke mogelijkheden van klei te
ontdekken, is van harte welkom op deze cursus!”
Deze cursus verdiept zich in de techniek van het handmatig opbouwwerk in klei
door middel van boetseren en uithollen. Samen met lesgeefster Sofie maakt u
een borstbeeld en een portret.

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:
Di 28/08, wo 29/08 en do 30/08/2018, telkens van 13 u tot 17 u

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

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen Zomer 2018
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NACHT VAN HET MODEL - met Léonel & Ellen
“Een niet te missen belevenis voor elke tekenaar!”
Vrijdag 31 augustus 2018 - Tekenen naar levend model van 18.30 u tot 24 u
Inschrijven is noodzakelijk. Betaald = ingeschreven. Inschrijven EN betalen vóór
27/08/2018! 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 resterende 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

Kunst(h)art vzw • Cursussen Zomer 2018
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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.

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen Zomer 2018
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BINNENKORT
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

Vrijdag 29 juni 2018
MIDZOMERFEEST

BBQ en gezellig-zijn
Aanvang: 18 uur
(Te grillen vleeswaren zelf mee te brengen)

Gentse Feesten 2018
Vanaf za 14/07 t.e.m. zo 22/07/2018
Kunst(h)art-kraampje op de Groentenmarkt
Aanvang: elke dag tussen 13.30 uur en 18 uur

Van 14/09 t.e.m. 20/10/2018
Jardin de Fair “En dat is verlangen” in P.C. Dr Guislain
Van 3 nov t.e.m. 18 nov 2018
Groepstentoonstelling “Over Vrede”
in de Kelder van het Hof van Ryhove

Openingsreceptie: vrijdag 2 november 2018, vanaf 19 uur
Er volgt nog een info-moment voor alle leden
betreft de afspraken en de inschrijvingsprocedure.
HET VOLLEDIGE CURSUSSENAANBOD VOOR HET NAJAAR 2018
ZAL BEGIN JULI BEKEND GEMAAKT WORDEN
Terug naar het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen Zomer 2018

Pagina 8 van 11

CONTACT- & BANKGEGEVENS
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.

Terug naar het volledige aanbod? Klik hier
Kunst(h)art vzw • Cursussen Zomer 2018
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