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OLIEVERF
& ACRYL

STARTDATUM: MAANDAG 16 JANUARI 2023

10 × 3 uur schilderen met olie en/of acrylverf

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 maandagmiddagen van 13.30 u tot 16.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €120 voor leden / €150 voor niet-leden
+ materiaal zelf te voorzien
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Olieverf & Acryl - 16/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 KLASSIEKE CURSUS

AQUAREL
SCHILDEREN

STARTDATUM: MAANDAG 16 JANUARI 2023

10 × 3 uur uitdagend aan de slag met waterverf

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 maandagavonden van 18.30 u tot 21.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €90 voor leden / €112,5 voor niet-leden
+ €10 voor syllabus en prints
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Aquarel - 16/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 KLASSIEKE CURSUS

WAARNEMEND
TEKENEN

STARTDATUM: DINSDAG 17 JANUARI 2023

5 × 3 uur tekenen naar waarneming a.d.h.v. foto’s

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
5 dinsdagmiddagen van 13.30 u tot 16.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €55 voor leden / €67,5 voor niet-leden
+ €6 voor syllabus en prints
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Waarnemend tekenen - 17/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 KLASSIEKE CURSUS

DEEL 1
BASISTEKENEN

STARTDATUM: DINSDAG 17 JANUARI 2023

10 × 3 uur stap-voor-stap leren tekenen 

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 dinsdagavonden van 18.30 u tot 21.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €90 voor leden / €112,5 voor niet-leden
+ €10 voor syllabus en prints
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Deel 1 Basistekenen - 17/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 KLASSIEKE CURSUS

TEKENEN MET
KLEURPOTLODEN

STARTDATUM: DINSDAG 28 FEBRUARI 2023

5 × 3 uur aan de slag met de kleurpotlodentechniek

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
5 dinsdagmiddagen van 13.30 u tot 16.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €55 voor leden / €67,50 voor niet-leden
+ €6 voor syllabus en prints
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Tekenen met kleurpotloden’ - 28/02/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 KLASSIEKE CURSUS

AANBOD IN BEELD
KLASSIEKE CURSUSSEN

WORKSHOPS

TEKENEN
NAAR MODEL

STARTDATUM: DONDERDAG 19 JANUARI 2023

10 × 3 uur tekenen naar naaktmodel in serene sfeer

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 donderdagavonden van 18 u tot 21 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €90 voor leden / €112,5 voor niet-leden
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Tekenen naar model - 19/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 WORKSHOP

DRUKTECHNIEK
MONOTYPE

STARTDATUM: ZATERDAG 4 MAART 2023

4 × 2,5 uur creaties afdrukken met de hand of pers

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
4 zaterdagochtenden van 9.30 u tot 12 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €44 voor leden / €54 voor niet-leden
+ €6 voor basispakket verbruiksmateriaal, excl. papier
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Monotype - 4/03/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 WORKSHOP

DAGJE AQUAREL
WITTE BLOEMEN

ZATERDAG 11 MAART 2023

1 × 6 uur aquarel schilderen naar een thema

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
1 zaterdag van 9.30 u tot 16.30 u (met pauze)
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €27 voor leden / €34 voor niet-leden
+ €2 voor copies/prints
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Dagje Aquarel - 11/03/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 WORKSHOP

AQUAREL
AFFICHE OPMAKEN

ZATERDAGOCHTEND 25 MAART 2023

1 × 3 uur schilderen in aquarel naar thema

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
1 zaterdagochtend van 9.30 u tot 12.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €13,50 voor leden / €17 voor niet-leden
+ €1 voor infoprints/afdrukken
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Aquarel affiche opmaken -25/03/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 WORKSHOP

DIERENKOP 
BOETSEREN

WO 5,  DO 6 & VR 7 APRIL 2023

3 × 2,5 uur creatief aan de slag met klei

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
Wo 5/04, do 6/04 en vr 7/04 van 9.30 u tot 12 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €52,50 voor leden / €66 voor niet-leden
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Dierenkop boetseren - 5/04/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 WORKSHOP

PENTEKENEN 
& SCRAPERBOARD

ZATERDAGOCHTEND 1 APRIL 2023

1 × 3 uur tekenen met pen en op scraperboard krassen

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
1 zaterdagochtend van 9.30 u tot 12.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €13,50 voor leden / €17 voor niet-leden
+ €1 voor infoprints/afdrukken
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Pentekenen & scraperboard - 1/04/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 WORKSHOP

TEKENATELIER
VRIJDAGOCHTEND

STARTDATUM: VRIJDAG 20 JANUARI 2023

10 × 2,5 uur wekelijks atelier onder vakkundige begeleiding

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 vrijdagochtenden van 9.30 u tot 12 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname met 10-beurtenkaart = €65 voor leden / 
€90 voor niet-leden 
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Tekenatelier vrijdagochtend - 20/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 FLEX-ATELIER
PROJECT-ATELIERS

KUNST 
IN COMBO

STARTDATUM: DONDERDAG 19 JANUARI 2023

10 × 3 uur project-atelier onder begeleiding 

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 donderdagmiddagen van 13.30 u tot 17 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €90 voor leden / €112,5 voor niet-leden
+ €8 materiaal voor de box (in het kader van het project)
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Kunst in Combo - 19/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 PROJECT-ATELIER
FLEX-ATELIERS
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AANBOD IN BEELD

Gemotiveerde artistieke
begeleiding

Bugetvriendelijke 
deelnamebijdragen

Hartelijke sfeer en 
inspirerende omgeving

Respect voor ieders 
mogelijkheden

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

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

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 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)



De werking van Kunst(h)art wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Deze zorgen er voor dat 
we de lage prijzen voor cursussen kunnen aanhouden. Help het administratieve team (ook vrijwil-
ligers) door de volgende richtlijnen te volgen:

1) Als u wenst deel te nemen aan een cursus, schrijf u dan eerst in door het Google-formulier 
in te vullen.

Dit  kan door de QR-code te scannen of door te klikken op de tekst ‘KLIK HIER’ die staat bij elke 
cursus in de brochure. 
Volg dit Google-formulier volledig en zorgvuldig in. Zeker uw UiTPASnummer vermelden als u een 
UiTPAS mét kansentarief heeft! Vermijd typfouten in e-mailadressen en telefoonnummers. Dit is 
voor beide partijen vervelend als wij u dringend moeten contacteren. 
Eens dit formulier ingevuld, klik dan op ‘verzenden’ en u zal dan automatisch een mail ontvangen 
met een uitnodiging tot betalen.

2) Betalen na het verzenden van het Google formulier.

Betaal niet zonder eerst in te schrijven en betaal pas na het ontvangen van de bevestigingsmail. 
Betaal ten laatste 7 dagen na de inschrijving. Pas na betaling is uw inschrijving geldig.
(schrijft u zich later in dan 7 werkdagen voor aanvang van de eerste les, regel dan meteen de betaling)
De deelnamebijdrage staat vermeld bij elke cursus. Deze verschilt volgens uw al dan niet lidmaat-
schap van Kunst(h)art vzw en indien u een kansenUiTPAS hebt (in combinatie met inwoner zijn 
van Gent).
Het rekeningnummer van Kunst(h)art staat nog eens vermeld in de bevestigingsmail.
Vermeld duidelijk bij de mededeling: naam cursus + aanvangsdatum cursus + naam deelnemer.

Indien online inschrijven voor u niet mogelijk is, bent u welkom op het kantoor van Kunst(h)art.
Het bureel is open op maan-, dins-, woens- en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur.
(tijdens de zomermaanden juli en augustus is het bureel enkel open op dinsdag en vrijdag van 
13.00 uur tot 16.30 uur).

De inschrijvingsprocedure wordt nog eens schematisch uitgelegd op de volgende pagina...
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   INSCHRIJVEN

WANNEER U OVER INTERNET BESCHIKT:

ONLINE INSCHRIJVEN
(zelf inschrijven via het internet)

WANNEER U NIET OVER INTERNET BESCHIKT:

TER PLAATSE INSCHRIJVEN
(met hulp inschrijven via het internet)

De brochure met het cursussenaanbod 
van Kunst(h)art vzw ter hand nemen

U vult het Google-formulier volledig en correct in

U drukt op de knop ‘VERZENDEN’

U ontvangt meteen een e-mail als betalingsuitnodiging

U komt naar het bureel van Kunst(h)art vzw, 
Wolterslaan 16, 9000 Gent

Het bureel is open op maan-, dins-, woens- en vrijdag,
telkens van 13 uur tot 16.30 uur.

(tijdens de zomermaanden juli en augustus is het bureel enkel open
op dinsdag en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur)

Samen met u wordt de inschrijving online geregeld

De brochure FYSIEK inkijken
(u kan zelf de brochure uitprinten of 

een uitgeprint exemplaar van de 
brochure inkijken in de BibBar of het 

bureel van Kunst(h)art vzw)

De QR-code bij de cursus van 
uw keuze scannen met uw gsm 

of tablet (die verbonden is met het 
internet)

(u zal automatisch doorverwezen 
worden naar het in te vullen Google-

formulier)

De brochure DIGITAAL inkijken
(de brochure kan ingekeken worden 
op de website www.kunst-h-art.be, 

onder de rubriek ‘cursussen’)

Klikken op de QR-code
OF

Klikken op de tekst ‘KLIK HIER om 
online in te schrijven’

(in alle bovenstaande gevallen zal u auto-
matisch doorverwezen worden naar het in 

te vullen Google-formulier)

1

   BETALEN2

U regelt de betaling ten laatste 7 werkdagen 
voor aanvang van de eerste les.

Schrijft u zich later in dan 7 werkdagen
voor aanvang van de eerste les,
regel dan meteen de betaling.

B E 5 5 9 7 9 6 1 7 7 4 8 4 4 4

 A R S P B E 2 2

K U N S T H A R T  V Z W
W O L T E R S L A A N  1 6
9 0 0 0  G E N T

T I TE L  CURSUS+S TAR TDATUM+N AAM DEELNEMER

Terug naar de inhoudstabel? Klik hier
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CATEGORIEæ
GELDIGHEID EN ANNULATIE

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.
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OLIEVERF
& ACRYL

STARTDATUM: MAANDAG 16 JANUARI 2023

10 × 3 uur schilderen met olie en/of acrylverf

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 maandagmiddagen van 13.30 u tot 16.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €120 voor leden / €150 voor niet-leden
+ materiaal zelf te voorzien
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Olieverf & Acryl - 16/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 KLASSIEKE CURSUS

AQUAREL
SCHILDEREN

STARTDATUM: MAANDAG 16 JANUARI 2023

10 × 3 uur uitdagend aan de slag met waterverf

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 maandagavonden van 18.30 u tot 21.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €90 voor leden / €112,5 voor niet-leden
+ €10 voor syllabus en prints
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Aquarel - 16/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 KLASSIEKE CURSUS

WAARNEMEND
TEKENEN

STARTDATUM: DINSDAG 17 JANUARI 2023

5 × 3 uur tekenen naar waarneming a.d.h.v. foto’s

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
5 dinsdagmiddagen van 13.30 u tot 16.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €55 voor leden / €67,5 voor niet-leden
+ €6 voor syllabus en prints
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Waarnemend tekenen - 17/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 KLASSIEKE CURSUS

DEEL 1
BASISTEKENEN

STARTDATUM: DINSDAG 17 JANUARI 2023

10 × 3 uur stap-voor-stap leren tekenen 

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 dinsdagavonden van 18.30 u tot 21.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €90 voor leden / €112,5 voor niet-leden
+ €10 voor syllabus en prints
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Deel 1 Basistekenen - 17/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 KLASSIEKE CURSUS

TEKENEN MET
KLEURPOTLODEN

STARTDATUM: DINSDAG 28 FEBRUARI 2023

5 × 3 uur aan de slag met de kleurpotlodentechniek

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
5 dinsdagmiddagen van 13.30 u tot 16.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €55 voor leden / €67,50 voor niet-leden
+ €6 voor syllabus en prints
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Tekenen met kleurpotloden’ - 28/02/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 KLASSIEKE CURSUS

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

CATEGORIEæBij de klassieke cursussen wordt u onderlegd in een specifieke inhoud en techniek. Theorie wordt 
er in combinatie met oefeningen gegeven. Er is sprake van een duidelijke leergang.
De inhoud van onze klassieke cursussen zijn een aanrader binnen de beeldende kunst en helpen 
de drempel te verlagen om hierna verder te gaan.

U bent er cursist.

De mate van gevraagde voorkennis wordt telkens op voorhand aangegeven in de omschrijving 
van de cursus.

De klassieke cursussen lopen over een lesperiode van langere duur en kunnen in verschillende 
delen worden opgesplitst:
- minstens 15 uur verdeeld over verschillende dagen
- maximum 1 keer per week gedurende een schooljaar
(geen les tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

KLASSIEKE CURSUSSEN



Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste trimester 2023 Pagina 10 van 38 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

CATEGORIEæ CATEGORIEæ
WORKSHOPS

TEKENEN
NAAR MODEL

STARTDATUM: DONDERDAG 19 JANUARI 2023

10 × 3 uur tekenen naar naaktmodel in serene sfeer

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 donderdagavonden van 18 u tot 21 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €90 voor leden / €112,5 voor niet-leden
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Tekenen naar model - 19/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 WORKSHOP

DRUKTECHNIEK
MONOTYPE

STARTDATUM: ZATERDAG 4 MAART 2023

4 × 2,5 uur creaties afdrukken met de hand of pers

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
4 zaterdagochtenden van 9.30 u tot 12 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €44 voor leden / €54 voor niet-leden
+ €6 voor basispakket verbruiksmateriaal, excl. papier
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Monotype - 4/03/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR

Fo
to

/
te

ke
n

in
g

; ©
 A

n
n

ic
k 

V
e

rc
ru

ys
se

 WORKSHOP

DAGJE AQUAREL
WITTE BLOEMEN

ZATERDAG 11 MAART 2023

1 × 6 uur aquarel schilderen naar een thema

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
1 zaterdag van 9.30 u tot 16.30 u (met pauze)
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €27 voor leden / €34 voor niet-leden
+ €2 voor copies/prints
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Dagje Aquarel - 11/03/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 WORKSHOP

AQUAREL
AFFICHE OPMAKEN

ZATERDAGOCHTEND 25 MAART 2023

1 × 3 uur schilderen in aquarel naar thema

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
1 zaterdagochtend van 9.30 u tot 12.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €13,50 voor leden / €17 voor niet-leden
+ €1 voor infoprints/afdrukken
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Aquarel affiche opmaken -25/03/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 WORKSHOP

DIERENKOP 
BOETSEREN

WO 5,  DO 6 & VR 7 APRIL 2023

3 × 2,5 uur creatief aan de slag met klei

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
Wo 5/04, do 6/04 en vr 7/04 van 9.30 u tot 12 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €52,50 voor leden / €66 voor niet-leden
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Dierenkop boetseren - 5/04/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 WORKSHOP

PENTEKENEN 
& SCRAPERBOARD

ZATERDAGOCHTEND 1 APRIL 2023

1 × 3 uur tekenen met pen en op scraperboard krassen

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
1 zaterdagochtend van 9.30 u tot 12.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €13,50 voor leden / €17 voor niet-leden
+ €1 voor infoprints/afdrukken
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Pentekenen & scraperboard - 1/04/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 WORKSHOP

Bij onze workshops staat de beleving centraal en ligt de nadruk op de actieve deelname. Ieder-
een gaat snel zelf aan de slag.
Theorie wordt er meteen vertaald naar de praktijk en er wordt gewerkt naar een vooraf gedefi-
nieerd doel of resultaat. 

U bent er deelnemer.

De mate van gevraagde voorkennis wordt telkens op voorhand aangegeven in de omschrijving van 
de workshop.

De tijdsduur van een workshop is relatief kort en beperkt (m.u.v. de workshops ‘Tekenen naar 
model’, die langer lopen):
- minstens 2 uur
- maximum 15 uur verdeeld over verschillende dagen
(geen les op wettelijke feestdagen)
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CATEGORIEæ

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

CATEGORIEæ
PROJECT-ATELIERS

KUNST 
IN COMBO

STARTDATUM: DONDERDAG 19 JANUARI 2023

10 × 3 uur project-atelier onder begeleiding 

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 donderdagmiddagen van 13.30 u tot 17 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €90 voor leden / €112,5 voor niet-leden
+ €8 materiaal voor de box (in het kader van het project)
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Kunst in Combo - 19/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 PROJECT-ATELIER

Tijdens de project-ateliers ligt de nadruk op het gezamenlijk werken aan een artistiek/creatief 
project waarbij elke deelnemer een belangrijke schakel is. Het doel en thema wordt op voorhand 
meegedeeld en de groep gaat onder begeleiding aan de slag. 

Een atelier met een duidelijk engagement en voortgang voor deelnemers die graag in groep wer-
ken en zich artistiek wensen te ontplooien.

U bent er mede-deelnemer.

Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk. Wel voeling hebben met kunst en cultuur en zin hebben 
om de handen uit de mouwen te steken.

De project-ateliers lopen gedurende het volledige jaar en duren per bijeenkomst maximum 3 uur. 
Per jaar worden er minstens 2 toonmomenten georganiseerd waarbij het gemaakte aan het pu-
bliek wordt voorgesteld.
(geen les tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen)



Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste trimester 2023 Pagina 12 van 38 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

CATEGORIEæ IN PORTRET
FLEX-ATELIERS

TEKENATELIER
VRIJDAGOCHTEND

STARTDATUM: VRIJDAG 20 JANUARI 2023

10 × 2,5 uur wekelijks atelier onder vakkundige begeleiding

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 vrijdagochtenden van 9.30 u tot 12 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname met 10-beurtenkaart = €65 voor leden / 
€90 voor niet-leden 
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Tekenatelier vrijdagochtend - 20/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 FLEX-ATELIER

Tijdens onze flex-ateliers ligt de nadruk op het flexibel kunnen deelnemen en kan u zelf uw deel-
names regelen. Er worden diverse thema’s aangereikt én u kan ook aan uw eigen creatief en 
artistiek werk verder werken.

Een los (flexibel) atelier waarbij we gebruik maken van een beurtenkaart en waar u geniet van 
begeleiding en het gezelschap van andere deelnemers. Ideaal voor wie creatief wil werken maar 
daar thuis geen ruimte voor heeft of aansporing toe vindt. 

U bent er deelnemer.

Er wordt geen voorkennis gevraagd.

De flex-ateliers lopen gedurende het volledige jaar en duren per bijeenkomst maximum 3 uur.
(geen les tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen)
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CATEGORIEæ

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

IN PORTRET Kunst(h)art vzw kan rekenen op een team van enthousiaste vrijwillige lesgevers dat regelmatig 
wordt aangevuld met gastdocenten. Dankzij hun inzet en talenten kan de vereniging een ruim aan-
bod verstrekken aan creatieve en artistieke cursussen en workshops. 
We stellen onze vaste equipe hier graag aan u voor (alfabetisch op voornaam).

1. Anne Mie Van Hove

Discipline(s) binnen Kunst(h)art vzw:
Aquarel / Kleurpotloodtechnieken / Waarnemingstekenen / Fantasie-
tekenen / Zen droedelen

Over Anne Mie
Tekenen en schilderen waren altijd al, samen met lezen, de belangrijkste hobby’s van Anne Mie.  
Naast een professionele opleiding socio-cultureel vormingswerk bleef de passie en vertaalde die 
zich in het volgen van allerlei cursussen in Sint-Lucas, in de Academie van Gent, in de Stedelijke 
Academie van Deinze (nu Kade) bij kunstenaars Gilbert Declercq, Marie-Christine Matthys en Guy 
Gruwier. Anne Mie houdt ervan om persoonlijke ideeën uit te werken en geeft graag haar kennis door.

ONZE VRIJWILLIGE LESGEVERS
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IN PORTRET IN PORTRET2. Annick Vercruysse

Discipline(s) binnen Kunst(h)art vzw:
Tekenen (o.a. modeltekenen) / Schetsen / Grafiek (etsen, houtsnede, 
lithografie)

Over Annick
Annick genoot haar opleiding in Hogeschool Sint-Lucas te Gent, richting Vrije Grafiek.  Tegelijk 
volgde zij kunstweven aan de Henri Story-school. Haar passie voor textiel bepaalde haar beroeps-
keuze en ze specialiseerde zich in textielrestauratie -en conservatie.
Annick neemt elke gelegenheid om te schetsen en model te tekenen mee. Tekenen is het begin 
van alle kunst. Haar eerste passie grafiek liet ze nooit vallen en ze houdt ervan om zichzelf in die 
ambacht uit te dagen.

3. Anouk Van Overbeke

Discipline(s) binnen Kunst(h)art vzw:
Tekenen / Schetsen / Illustratie / Schilderen (acryl- en olieverf) / Digi-
tale kunst (Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, Procreate, 
InDesign)

Over Anouk
Anouk kreeg de tekenmicrobe met de papfles mee. Haar grootste leermeester, haar vader, wist 
haar van kindsbeen af te begeesteren met kunst. Ze volgde grafische vormgeving in het VISO, te 
Mariakerke en studeerde af aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas, te Gent, 
als Meester in de Beeldende Kunst, richting Reclamevormgeving. Ze werkte als illustratrice en 
later als vormgever in een muziekproductiebedrijf.
Tekenen is haar passie en die passie kunnen doorgeven is haar droom. Graag neemt zij haar cur-
sisten mee op een ontdekkingsreis waarbij ze verwonderd hun eigen grenzen verleggen, creatieve 
& artistieke drempels lager maken en zichzelf ontmoeten in kleuren, vormen en materialen. 
Anouk is dankbaar om op vrijwilligersbasis haar dromen te kunnen waar maken.
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IN PORTRET

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

IN PORTRET 4. Barbara Bontinck

Discipline(s) binnen Kunst(h)art vzw:
Tekenen / schetsen

Over Barbara
Als kind tekende Barbara altijd graag en later volgde ze een opleiding beeldhouwen in Sint-Lucas.
Het runnen van het familiebedrijf (chocolaterie en confiserie) in combinatie met een gezin beperkt 
haar tijd om thuis te tekenen. Ze omarmt haar engagement in Kunst(h)art om zich creatief uit te 
leven. Samen tekenen vindt ze niet enkel plezant, maar het is voor haar ook een bron van inspiratie 
en positieve ontwikkeling. Haar passie voor het tekenen doorgeven aan anderen geeft haar een 
tevreden gevoel en laadt haar batterijen op.

5. Christiane Librecht

Discipline(s) binnen Kunst(h)art vzw:
Aquarel

Over Christiane
Christiane genoot een opleiding als kleuterjuf. Zij volgde artistieke lessen in Namur, Keulen, Aken, 
Academie Gent en Sint-Lucas. De aquareltechniek geniet haar voorkeur en daarbij is de natuur 
haar favoriete inspiratiebron.
Haar stijl is realistisch. Ze houdt ervan om haar kennis over te dragen.
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IN PORTRET IN PORTRET6. Kristine De Grave
Discipline(s) binnen Kunst(h)art vzw:
Keramiek / Pottenbakken

Over Kristine
Kristine De Grave is van opleiding architecte en begon in 2008 met pottenbakken. Jarenlang volg-
de ze les bij Françoise Busin. Daarnaast nam ze deel aan talrijke meerdaagse workshops in België, 
Frankrijk, Italië en Duitsland bij gerenommeerde keramisten.
Met de klei speelt ze met vormen en kleuren en streeft ze naar eenvoud in dagelijkse objecten.
Voor een idee van haar werk: kijk op instagram ‘tinythings100’

7. Léonel Van Overbeke

Discipline(s) binnen Kunst(h)art vzw:
Tekenen / Schetsen / Portrettekenen en Anatomie / Schilderen (olie-
verf)

Over Léonel
Léonel tekent van kindsbeen af. Jarenlang was hij autodidact. Overdag werkte hij als installateur 
van telefooncentrales en daarnaast ging het meeste van zijn tijd op aan tekenen en schilderen. Hij 
wist dat artististiek en creatief talent ook door te geven aan zijn kinderen.
Op latere leeftijd studeerde hij af als meester in de schilderkunst. Na die studies ging hij naar de 
Vrije Academie in Gent om zich te vervolmaken in het portrettekenen.
In Kunst(h)art vzw, waar hij de bezieler van is, deelt hij zijn passie met anderen. Hij is geboeid door 
Oude Meesters en door mensen die op zoek gaan naar hun eigen schriftuur. 
Geïnteresseerd en geïnspireerd door de mensen en het leven houdt hij ervan om zijn parate kennis 
met een kwinkslag door te geven.

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier
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IN PORTRET IN PORTRET

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

8. Lies Boute
Discipline(s) binnen Kunst(h)art vzw:
Keramiek / Pottendraaien / Glazuren

Over Lies
Na haar afstuderen als Meester in de beeldende kunst, richting Textiel, aan Sint-Lucas Gent begon 
Lies aan haar keramiekopleiding. Ze blijft zich steeds verder verdiepen in de vele mogelijkheden 
om haar (foto)grafische achtergrond te koppelen met haar keramisch werk. Lesgeven is het beste 
in mensen naar boven halen, ze verder technisch op weg helpen. Door de technische knowhow 
groeien de mogelijkheden om je artistiek te uiten. Lies werkt voornamelijk met porselein.
In 2021 startte ze als zelfstandig keramiste en grafisch ontwerpster.

9. Marcel Reynaert

Discipline(s) binnen Kunst(h)art vzw:
Tekenen met verschillende materialen / Aquarel / Scraperbord

Over Marcel
Marcel was jarenlang griffier in het Hof van Beroep te Gent. Aqarelschilderen is zijn passie en ook 
andere technieken zoals conté, pen en inkt, pastel en scraperbord is hij machtig.
Na zijn pensionering in 2003 werd Marcel vrijwillige lesgever aquarel in het parochiaal centrum te 
Gentbrugge, Speltincx Gentbrugge, Kunst(h)art Gent en KIVT Zottegem. 
Hij had altijd al de ambitie om les te geven en vindt het een geschenk dit nu te kunnen doen. Zijn 
motto is “Vitae Brevis, Ars Longa” (“de kunst duurt voort, het leven gaat voorbij”).

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier
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IN PORTRETIN PORTRET 10.  Robert Neyt
Discipline(s) binnen Kunst(h)art vzw:
Tablettekenen (digitaal tekenen en schilderen op tablet) / Procreate / 
Mixed Media

Over Robert
Voor Robert is ‘Dat kan ik ook’ en ‘dat gaan we ook proberen’ een goede motivatie om iets bij te leren. 
Geïnspireerd door de Ipadwerken van David Hockney begon Robert 10 jaar geleden ook op Ipad te 
creëren. Aanvankelijk met de gratis app ’Sketchbook’ (©Autodesk) sinds een paar jaar met de meer 
professionele app Procreate® (enkel op Ipad).  De enorme flexibiliteit van de software werkt erg 
stimulerend in het creëren. Hij stelde al digitale creaties tentoon. Verder gebruikt hij de tablet voor 
layout van posters, wenskaarten, compositieontwerpen voor aquarel en olie/acrylverfschilderen.

11. Sofie De Pauw

Discipline(s) binnen Kunst(h)art vzw:
Keramiek (opbouw en draaien)

Over Sofie
Intussen geef ik reeds gedurende vele jaren workshop bij Kunst(h)art, een veelbelovende vzw met 
heel wat artistieke mogelijkheden. Sociaal-artistieke projecten draag ik een warm hart toe omdat 
creatieve zielen en artistieke bezige bijen een plaatsje of workshop verdienen. Ook geef ik nog 
keramiekles op scholen waar ik mijn kennis van keramiek kan doorgeven. 
Kleien is mijn passie. Ik begeleid in het persoonlijk artistieke leerproces en verwerk kunstactualiteit 
in mijn opdrachten om zo te inspireren.
Ik ben afgestudeerd met voornamelijk grote keramische sculpturen naar rokken en lange gewa-
den. Recente opbouwwerken zijn vaak naar dieren met diverse klei of porselein. Keramische in-
stallaties zijn evenzeer in mijn werk terug te vinden.

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier
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IN PORTRETIN PORTRET 12. Vera Putman
Discipline(s) binnen Kunst(h)art vzw:
Aquarel

Over Vera
Vera tekende als kind al veel en was gefascineerd door kleur. De aquarellessen bij kunstenaar Gil-
bert Declercq, die ze startte in 1992 en 13 jaar lang bleef volgen, begeesterden haar zo dat ze de 
aquareltechniek nog steeds met hart en ziel uitoefent.
Zij volgde diverse cursussen en workshops, ook later bij Kunst(h)art (tekenen, olieverf,  levend mo-
del). Haar onderwerpen hebben vaak met de natuur te maken, zowel die van het zuiden (Italië, de 
Provence) als van het Drents-Friese Woud, of hier in het Gentse. Naast landschappen schildert Vera 
ook dieren, menselijke figuren en portretten.
In haar lessen aquarel wil zij haar cursisten leren kijken, hen de technieken leren om een aquarel op 
te bouwen en hen de stappen eigen te maken om daartoe te komen. Zij geeft ook graag mee hoe 
verschillende kunstenaars diverse onderwerpen hebben aangepakt en uitgevoerd.

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier Terug naar de inhoudstabel? Klik hier



INSCHRIJVEN
KLIK HIER of scan de onderstaande QR-code om online 
in te schrijven
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Wees er snel bij om in te schrijven want het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt.

Na een inleiding over beide technieken kiest u de techniek waarmee u aan de slag wenst te gaan. Vader en 
dochter, Léonel en Anouk, geven u aanwijzingen en tips. Het thema is ‘Rococo’ (stijlperiode uit de 18de eeuw). 
Er zullen u voorbeelden aangereikt worden of u kan werken naar een zelf meegebracht voorbeeld.

Materiaal:
Uw keuze (olie- of acrylverf) kan na de 1ste (inleidende) les gemaakt worden. Algemeen, voor beide technieken: palet-
mes, palet of bord, zilverpapier of versheidsfolie, witte gesso, 1 canvas (doek 100% katoen), tekenpotlood, kneedgom, 
3 platte varkenshaarpenselen met lange steel (diktes zelf te kiezen), 3 synthetisch ronde penselen met lange steel 
(diktes zelf te kiezen), vod, schort, papierplakband, papier geschikt voor olie- en acrylverf (min. 290 g/m2). Voor de 
olieverftechniek: geurloze White Spirit, standolie, 3 glazen bokaaltjes, retoucheervernis in spuitbus. Olieverven: 
Phatalo Blauw, Napels Geel, Titaanwit, Oker, Gebrande Sienna, Van Dijck Bruin, Cadmium Rood, Mosgroen. Voor 
de acrylverftechniek: 2 potjes voor water. Acrylverf (tubes van 20 ml zijn voldoende): Titanium white (105), Primary 
yellow (275), Azo yellow medium (269), Vermillion (311), Pyrrole red (315), Permanent blue violet (568), Ultra ma-
rine (504), Primary cyan (572), Permanent green deep (619), Yellow ochre (227), Burnt umber (409), Black oxide 
(735). (Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in De Gouden Pluim, in Nevele)

Vaardigheden:
Geen ervaring nodig met de verfsoorten, wel beschikken over enige tekenvaardigheid.

Startdatum, uurregeling en frequentie: 
Vanaf maandag 16 januari 2023, wekelijks op maandag van 13.30 u tot 16.30 u, gedurende 10 weken.

Data:  16/01 – 23/01 – 30/01 – 6/02 – 13/02 – 27/02 – 6/03 – 13/03 – 20/03 – 27/03
 (geen les op 20/02)

Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en NIET op ovenbijdrage, materialen, 
eventuele syllabus, prints en catering. Materialen zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld. 

(*) Tarief voor leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.
(**) Tarief voor niet-leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.

Het aantal deelnemers per cursus is beperkt en kan aangepast worden naargelang de corona- of andere gezondheidsmaatregelen die op dat moment gelden. Mocht 
het aantal inschrijvingen overschreden worden dan neemt Kunst(h)art vzw met u contact op en stort zij u het betaalde bedrag terug.

KLASSIEKE CURSUS

OLIEVERF
& ACRYL

STARTDATUM: MAANDAG 16 JANUARI 2023

10 × 3 uur schilderen met olie en/of acrylverf

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 maandagmiddagen van 13.30 u tot 16.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €120 voor leden / €150 voor niet-leden
+ materiaal zelf te voorzien
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Olieverf & Acryl - 16/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 KLASSIEKE CURSUS

OLIEVERF & ACRYL
bij Léonel & Anouk

Aantal lessen:
10 lessen (10 x 3 uur)

Leden Leden (*) 
met UiTPAS en kansentarief

Niet-Leden Niet-Leden (**) 
met UiTPAS en kansentarief

Deelnamebijdrage € 120,00 € 24,00 € 150,00 € 30,00

TOTAAL € 120,00 € 24,00 € 150,00 €30,00

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier  Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

https://forms.gle/wxPmBTeTXhaKLvfA9
https://forms.gle/wxPmBTeTXhaKLvfA9


INSCHRIJVEN
KLIK HIER of scan de onderstaande QR-code om online 
in te schrijven
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Wees er snel bij om in te schrijven want het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt.

U bent begeesterd door aquarel? Dan is deze cursus iets voor u! Vera neemt met u een breed gamma aan on-
derwerpen door en geeft u tips over hoe deze om te zetten in een levendige aquarel. De charme van aquarel is 
verleidelijk en die ontdekt u telkens weer. De moeilijkheidsgraad van de onderwerpen wordt aangepast naarge-
lang uw kennis. Op die manier zijn ook zij die pas beginnen met deze techniek welkom. Het samen aquarelleren 
zorgt voor kruisbestuiving en brengt u als deelnemer in een motiverende ‘flow’.

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: ceruleumblauw, ultramarijnblauw, cadmiumrood, alizarine of 
kraplak, cadmiumgeel licht, oker, sapgroen, Hooker’s groen, gebrande sienna, gebrande omber. Aquarelpapier 
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 De Gouden Pluim, in Nevele)

Vaardigheden:
Voor gevorderden. Beginners zijn echter ook welkom. Graag aangeven hoever u staat.

Startdatum, uurregeling en frequentie: 
Vanaf maandag 16 januari 2023, wekelijks op maandag van 18.30 u tot 21.30 u, gedurende 10 weken.

Data:  16/01 – 23/01 – 30/01 – 6/02 – 13/02 – 27/02 – 6/03 – 13/03 – 20/03 – 27/03
 (geen les op 20/02)

Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en NIET op ovenbijdrage, materialen, 
eventuele syllabus, prints en catering. Materialen zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld. 

(*) Tarief voor leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.
(**) Tarief voor niet-leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.

Het aantal deelnemers per cursus is beperkt en kan aangepast worden naargelang de corona- of andere gezondheidsmaatregelen die op dat moment gelden. Mocht 
het aantal inschrijvingen overschreden worden dan neemt Kunst(h)art vzw met u contact op en stort zij u het betaalde bedrag terug.

KLASSIEKE CURSUS

AQUAREL
SCHILDEREN

STARTDATUM: MAANDAG 16 JANUARI 2023

10 × 3 uur uitdagend aan de slag met waterverf

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 maandagavonden van 18.30 u tot 21.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €90 voor leden / €112,5 voor niet-leden
+ €10 voor syllabus en prints
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Aquarel - 16/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 KLASSIEKE CURSUS

AQUAREL SCHILDEREN
bij Vera

Aantal lessen:
10 lessen (10 x 3 uur)

Leden Leden (*) 
met UiTPAS en kansentarief

Niet-Leden Niet-Leden (**) 
met UiTPAS en kansentarief

Deelnamebijdrage € 90,00 € 18,00 € 112,50 € 22,50

Syllabus/prints + € 10,00 + € 10,00 + € 10,00 + € 10,00

TOTAAL € 100,00 € 28,00 € 122,50 € 32,50

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

https://forms.gle/UeUe8AqYomknczA66
https://forms.gle/UeUe8AqYomknczA66


INSCHRIJVEN
KLIK HIER of scan de onderstaande QR-code om online 
in te schrijven
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Wees er snel bij om in te schrijven want het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt.

“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 ver-
houdingen 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.

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,…

Vaardigheden:
Geen ervaring nodig. Wie deze reeks reeds volgde is ook welkom en krijgt andere oefeningen.

Startdatum, uurregeling en frequentie: 
Vanaf dinsdag 17 januari 2023, wekelijks op dinsdag van 13.30 u tot 16.30 u, gedurende 5 weken.

Data:  17/01 – 24/01 – 31/01 – 7/02 – 14/02

Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en NIET op ovenbijdrage, materialen, 
eventuele syllabus, prints en catering. Materialen zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld. 

(*) Tarief voor leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.
(**) Tarief voor niet-leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.

Het aantal deelnemers per cursus is beperkt en kan aangepast worden naargelang de corona- of andere gezondheidsmaatregelen die op dat moment gelden. Mocht 
het aantal inschrijvingen overschreden worden dan neemt Kunst(h)art vzw met u contact op en stort zij u het betaalde bedrag terug.

KLASSIEKE CURSUS

WAARNEMEND
TEKENEN

STARTDATUM: DINSDAG 17 JANUARI 2023

5 × 3 uur tekenen naar waarneming a.d.h.v. foto’s

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
5 dinsdagmiddagen van 13.30 u tot 16.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €55 voor leden / €67,5 voor niet-leden
+ €6 voor syllabus en prints
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Waarnemend tekenen - 17/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
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 KLASSIEKE CURSUS

WAARNEMEND TEKENEN
bij Anne Mie

Aantal lessen:
5 lessen (5 x 3 uur)

Leden Leden (*) 
met UiTPAS en kansentarief

Niet-Leden Niet-Leden (**) 
met UiTPAS en kansentarief

Deelnamebijdrage € 55,00 € 11,00 € 67,50 € 13,50

Syllabus/prints + € 6,00 + € 6,00 + € 6,00 + € 6,00

TOTAAL € 61,00 € 17,00 € 73,50 € 19,50

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

https://forms.gle/5sWXtGCRVYCMHXSZ6
https://forms.gle/5sWXtGCRVYCMHXSZ6


INSCHRIJVEN
KLIK HIER of scan de onderstaande QR-code om online 
in te schrijven

Kunst(h)art vzw • Cursussen 1ste trimester 2023 Pagina 23 van 38

Wees er snel bij om in te schrijven want het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt.

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

“Tekenen is vormen aftasten met je ogen en doorgeven aan je hand”. Schetsen en tekeningen zijn een on-
misbare 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 (voorjaar 2023): Handcontrole verbeteren / Methodisch leren aanpakken / Eerste stappen per-
spectieftekenen / Licht en schaduw weergeven
• Deel 2 (na Pasen 2023): Structuren en texturen / Trompe l’oeil / Perspectief in alles zien / Kleurgebruik
• Deel 3 (najaar 2023): Kleur- en toonwaarden / Delen van het gelaat / Portret / Handen en voeten

Materiaal:
Schetsboek, losse bladen schetspapier formaat A4, pak Steinbach-papier formaat A3 (min. 200g/m²), teken-
map (waar A3-formaat in kan), grafietpotloden (HB, 2B, 4B en 8B), slijper (met opvangpotje), zachte 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 De Gouden Pluim, in Nevele)

Vaardigheden:
Elk deel van de cursus bouwt verder op het voorgaande. Naarmate de cursus vordert is enige tekenervaring noodzakelijk.

Startdatum, uurregeling en frequentie: 
Vanaf dinsdag 17 januari 2023, wekelijks op dinsdag van 18.30 u tot 21.30 u, gedurende 10 weken.

Data:  17/01 – 24/01 – 31/01 – 7/02 – 14/02 – 28/02 – 7/03 – 14/03 – 21/03 – 28/03
 (geen les op 21/02)

Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en NIET op ovenbijdrage, materialen, 
eventuele syllabus, prints en catering. Materialen zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld. 

(*) Tarief voor leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.
(**) Tarief voor niet-leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.

Het aantal deelnemers per cursus is beperkt en kan aangepast worden naargelang de corona- of andere gezondheidsmaatregelen die op dat moment gelden. Mocht 
het aantal inschrijvingen overschreden worden dan neemt Kunst(h)art vzw met u contact op en stort zij u het betaalde bedrag terug.

KLASSIEKE CURSUS

DEEL 1
BASISTEKENEN

STARTDATUM: DINSDAG 17 JANUARI 2023

10 × 3 uur stap-voor-stap leren tekenen 

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 dinsdagavonden van 18.30 u tot 21.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €90 voor leden / €112,5 voor niet-leden
+ €10 voor syllabus en prints
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Deel 1 Basistekenen - 17/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
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 KLASSIEKE CURSUS

DEEL 1 BASISTEKENEN
bij Barbara

Aantal lessen:
10 lessen (10 x 3 uur)

Leden Leden (*) 
met UiTPAS en kansentarief

Niet-Leden Niet-Leden (**) 
met UiTPAS en kansentarief

Deelnamebijdrage € 90,00 € 18,00 € 112,50 € 22,50

Syllabus/prints + € 10,00 + € 10,00 + € 10,00 + € 10,00

TOTAAL € 100,00 € 28,00 € 122,50 € 32,50

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

https://forms.gle/bz1hwwdAzS5CeDen7
https://forms.gle/bz1hwwdAzS5CeDen7


INSCHRIJVEN
KLIK HIER of scan de onderstaande QR-code om online 
in te schrijven
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Wees er snel bij om in te schrijven want het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt.

Tekenen met kleurpotloden is zoveel meer! U kan er een kunstwerk mee maken als u dit medium op nieuwe 
manieren leert gebruiken. In deze cursus wordt veel aandacht besteed aan opbouw. 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 kleurenperspectief, 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.
Tip: In de cursus “Waarnemingstekenen” leert u de basistechnieken van het tekenen met grafietpotlood.
In deze cursus echter, die daar op volgt, kan u nog meer oefenen in goed leren kijken, ditmaal naar alle nuances 
in de kleuren. Beide cursussen sluiten goed op elkaar aan, maar kunnen elk afzonderlijk worden gevolgd.

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 De Gouden Pluim, in Nevele)

Vaardigheden:
Enige tekenervaring met grafietpotlood of houtskool is gewenst (dit is geen klassieke tekencursus).

Startdatum, uurregeling en frequentie: 
Vanaf dinsdag 28 februari 2023, wekelijks op dinsdag van 13.30 u tot 16.30 u, gedurende 5 weken.

Data:  28/02 – 7/03 – 14/03 – 21/03 – 28/03

Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en NIET op ovenbijdrage, materialen, 
eventuele syllabus, prints en catering. Materialen zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld. 

(*) Tarief voor leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.
(**) Tarief voor niet-leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.

Het aantal deelnemers per cursus is beperkt en kan aangepast worden naargelang de corona- of andere gezondheidsmaatregelen die op dat moment gelden. Mocht 
het aantal inschrijvingen overschreden worden dan neemt Kunst(h)art vzw met u contact op en stort zij u het betaalde bedrag terug.

KLASSIEKE CURSUS

TEKENEN MET
KLEURPOTLODEN

STARTDATUM: DINSDAG 28 FEBRUARI 2023

5 × 3 uur aan de slag met de kleurpotlodentechniek

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
5 dinsdagmiddagen van 13.30 u tot 16.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €55 voor leden / €67,50 voor niet-leden
+ €6 voor syllabus en prints
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Tekenen met kleurpotloden’ - 28/02/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be
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 KLASSIEKE CURSUS

TEKENEN MET KLEURPOTLODEN
bij Anne Mie

Aantal lessen:
5 lessen (5 x 3 uur)

Leden Leden (*) 
met UiTPAS en kansentarief

Niet-Leden Niet-Leden (**) 
met UiTPAS en kansentarief

Deelnamebijdrage € 55,00 € 11,00 € 67,50 € 13,50

Syllabus/prints + € 6,00 + € 6,00 + € 6,00 + € 6,00

TOTAAL € 61,00 € 17,00 € 73,50 € 19,50

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier  Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

https://forms.gle/V1pF6Ka9eRP1MpQe6
https://forms.gle/V1pF6Ka9eRP1MpQe6


INSCHRIJVEN
KLIK HIER of scan de onderstaande QR-code om online 
in te schrijven
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Wees er snel bij om in te schrijven want het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt.

“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 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.

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.

Vaardigheden:
Geen ervaring nodig. Zowel voor beginners als gevorderden. De mate van begeleiding wordt aangegeven door 
de deelnemer en diens voorkennis.

Startdatum, uurregeling en frequentie: 
Vanaf donderdag 19 januari 2023, wekelijks op donderdag van 18 u tot 21 u, gedurende 10 weken.

Data:  19/01 – 26/01 – 2/02 – 9/02 – 16/02 – 2/03 – 9/03 – 16/03 – 23/03 – 30/03
 (geen les op 23/02)

Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en NIET op ovenbijdrage, materialen, 
eventuele syllabus, prints en catering. Materialen zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld. 

(*) Tarief voor leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.
(**) Tarief voor niet-leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.

Het aantal deelnemers per cursus is beperkt en kan aangepast worden naargelang de corona- of andere gezondheidsmaatregelen die op dat moment gelden. Mocht 
het aantal inschrijvingen overschreden worden dan neemt Kunst(h)art vzw met u contact op en stort zij u het betaalde bedrag terug.

WORKSHOP

TEKENEN
NAAR MODEL

STARTDATUM: DONDERDAG 19 JANUARI 2023

10 × 3 uur tekenen naar naaktmodel in serene sfeer

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 donderdagavonden van 18 u tot 21 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €90 voor leden / €112,5 voor niet-leden
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Tekenen naar model - 19/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be
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 WORKSHOP

TEKENEN NAAR MODEL
bij Annick

Aantal lessen:
10 lessen (10 x 3 uur)

Leden Leden (*) 
met UiTPAS en kansentarief

Niet-Leden Niet-Leden (**) 
met UiTPAS en kansentarief

Deelnamebijdrage € 90,00 € 18,00 € 112,50 € 22,50

TOTAAL € 90,00 € 18,00 € 112,50 € 22,50

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

https://forms.gle/mPxJvWBqhJipwr8x9
https://forms.gle/mPxJvWBqhJipwr8x9
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in te schrijven
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Wees er snel bij om in te schrijven want het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt.

In deze reeks verkent u alle mogelijkheden om creaties te drukken met de hand of met de pers. We werken 
met bijschilderen en met afnemen van inkt op verschillende dragers. U ontdekt soorten inkt, op basis van olie, 
water of aquarelverf en wat de verschillen zijn. Iedere druk is verrassend en uniek. 

Materiaal:
Schort, vodden, tekenpapier, tekenpotlood, soorten verfborstels (platte, ronde, dikke en dunne), aquarelverf, 
texturen (zoals draadjes, lapjes stof), wattenstaafjes, satéstokjes, schaar, oud papier of licht karton, glaasje 
(bvb. van een kader) en afdektape.
Als u het volgende heeft, breng dan mee: inktrol, etsinkt, blockprinting inkt, Japans papier, aquarelpapier, stuk-
jes lino of stempels, plastic plaatje, zink- of koperplaatje.

Er wordt een basis aan materiaal (inkten, plastic, polyesterkalk, lino,...) voorzien voor elke deelnemer.  Papier 
kan u ter plaatse aanschaffen (Sumi-e Jpans papier aan €1,5/vel en Zerkal papier aan €3,5/vel).

Vaardigheden:
Geen ervaring nodig met de verfsoorten, wel kunnen tekenen.

Startdatum, uurregeling en frequentie: 
Vanaf zaterdag 4 maart 2023, wekelijks op zaterdag van 9.30 u tot 12 u, gedurende 4 weken.

Data:  4/03 – 11/03 –  18/03 – 25/03 

Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en NIET op ovenbijdrage, materialen, 
eventuele syllabus, prints en catering. Materialen zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld. 

(*) Tarief voor leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.
(**) Tarief voor niet-leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.

Het aantal deelnemers per cursus is beperkt en kan aangepast worden naargelang de corona- of andere gezondheidsmaatregelen die op dat moment gelden. Mocht 
het aantal inschrijvingen overschreden worden dan neemt Kunst(h)art vzw met u contact op en stort zij u het betaalde bedrag terug.

WORKSHOP

DRUKTECHNIEK
MONOTYPE

STARTDATUM: ZATERDAG 4 MAART 2023

4 × 2,5 uur creaties afdrukken met de hand of pers

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
4 zaterdagochtenden van 9.30 u tot 12 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €44 voor leden / €54 voor niet-leden
+ €6 voor basispakket verbruiksmateriaal, excl. papier
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Monotype - 4/03/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be
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 WORKSHOP

DRUKTECHNIEK MONOTYPE
bij Annick

Aantal lessen:
4 lessen (4 x 2,5 uur)

Leden Leden (*) 
met UiTPAS en kansentarief

Niet-Leden Niet-Leden (**) 
met UiTPAS en kansentarief

Deelnamebijdrage € 44,00 € 8,80 € 54,00 € 10,80

Materiaal (excl. papier) + € 6,00 + € 6,00 + € 6,00 + € 6,00

TOTAAL € 50,00 € 14,80 € 60,00 € 16,80

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

https://forms.gle/ev3SoDvJaT7ajNEZ8
https://forms.gle/ev3SoDvJaT7ajNEZ8
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Wees er snel bij om in te schrijven want het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt.

Een dagje aquarellen in gezelschap en onder professionele begeleiding. Heerlijk duiken in een thema waarover 
u tips meekrijgt en dan naar huis gaan met een fijn resultaat. 
In deze workshop wordt het thema ‘Witte bloemen’ behandeld. Witten weergeven in aquarel is een uitdaging. 
Hoe doen we dat? Waar moeten we op letten? Wat houdt onze aquarel fris?

Materiaal:
Verf in napjes of tubetjes (goede merken zijn Winsor and Newton, Schmincke en Talens). Kleuren: cadmium 
geel, cadmium rood, ultramarijn blauw, ceruleum blauw, alizarine crimson, sapgroen, gebrande sienna, gebran-
de omber; 3 aquarelpenselen (dun, 2 of 3; gemiddeld, 4 of 5; dikker, 7 of 8) liefst rond. Tegenwoordig zijn er 
goede synthetische penselen; Potlood HB en kneedgom; Aquarelpapier 300 gr/m2, liefst katoen (minstens A4 
formaat); 2 potjes of bakjes voor water; Vod; Keukenpapier; Mengschaaltje (palet of bord); Non-permanente 
witgekleurde maskeervloeistof; één of meer mooie kleurenfoto(‘s) van witte bloemen.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in De Gouden Pluim, in Nevele)

Vaardigheden:
Geen ervaring nodig. Zowel zij die nog nooit hebben geaquarelleerd als zij die dat wel al deden zijn welkom.

Datum, uurregeling en frequentie: 
Op zaterdag 11 maart 2023, van 9.30 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 16.30 u.
Gelieve zelf uw lunch te voorzien. Koffie, thee en frisdranken zijn verkrijgbaar.

Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en NIET op ovenbijdrage, materialen, 
eventuele syllabus, prints en catering. Materialen zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld. 

(*) Tarief voor leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.
(**) Tarief voor niet-leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.

Het aantal deelnemers per cursus is beperkt en kan aangepast worden naargelang de corona- of andere gezondheidsmaatregelen die op dat moment gelden. Mocht 
het aantal inschrijvingen overschreden worden dan neemt Kunst(h)art vzw met u contact op en stort zij u het betaalde bedrag terug.

WORKSHOP

DAGJE AQUAREL
WITTE BLOEMEN

ZATERDAG 11 MAART 2023

1 × 6 uur aquarel schilderen naar een thema

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
1 zaterdag van 9.30 u tot 16.30 u (met pauze)
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €27 voor leden / €34 voor niet-leden
+ €2 voor copies/prints
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Dagje Aquarel - 11/03/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be
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 WORKSHOP

DAGJE AQUAREL WITTE BLOEMEN
bij Anne Mie

Aantal lessen:
1 les (1 x 6 uur)

Leden Leden (*) 
met UiTPAS en kansentarief

Niet-Leden Niet-Leden (**) 
met UiTPAS en kansentarief

Deelnamebijdrage € 27,00 € 5,40 € 34,00 € 6,80

Syllabus/prints + € 2,00 + € 2,00 + € 2,00 + € 2,00

TOTAAL € 29,00 € 7,40 € 36,00 € 8,80

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

https://forms.gle/KHLKp6i7XS4RfAADA
https://forms.gle/KHLKp6i7XS4RfAADA


INSCHRIJVEN
KLIK HIER of scan de onderstaande QR-code om online 
in te schrijven
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Wees er snel bij om in te schrijven want het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt.

“Aquarelschilderen is beheersing van verf en penseel”. Samen met Christiane gaat u gedurende een zaterdag-
voormiddag, de dialoog aan tussen vorm en kleur. Onder haar begeleiding leert u de mogelijkheden van aquarel 
kennen aan de hand van volgend thema: Affiche opmaken.

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 en keukenrol.
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in De Gouden Pluim, in Nevele)

Vaardigheden:
Geen ervaring nodig. Zowel zij die nog nooit hebben geaquarelleerd als zij die dat wel al deden zijn welkom.

Datum, uurregeling en frequentie: 
Op zaterdag 25 maart 2023, van 9.30 u tot 12.30 u.

Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en NIET op ovenbijdrage, materialen, 
eventuele syllabus, prints en catering. Materialen zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld. 

(*) Tarief voor leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.
(**) Tarief voor niet-leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.

Het aantal deelnemers per cursus is beperkt en kan aangepast worden naargelang de corona- of andere gezondheidsmaatregelen die op dat moment gelden. Mocht 
het aantal inschrijvingen overschreden worden dan neemt Kunst(h)art vzw met u contact op en stort zij u het betaalde bedrag terug.

WORKSHOP

AQUAREL
AFFICHE OPMAKEN

ZATERDAGOCHTEND 25 MAART 2023

1 × 3 uur schilderen in aquarel naar thema

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
1 zaterdagochtend van 9.30 u tot 12.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €13,50 voor leden / €17 voor niet-leden
+ €1 voor infoprints/afdrukken
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Aquarel affiche opmaken -25/03/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be
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 WORKSHOP

AQUAREL AFFICHE OPMAKEN
bij Christiane

Aantal lessen:
1 les (1 x 3 uur)

Leden Leden (*) 
met UiTPAS en kansentarief

Niet-Leden Niet-Leden (**) 
met UiTPAS en kansentarief

Deelnamebijdrage € 13,50 € 2,70 € 17,00 € 3,40

Syllabus/prints + € 1,00 + € 1,00 + € 1,00 + € 1,00

TOTAAL € 14,50 € 3,70 € 18,00 € 4,40

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier  Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

https://forms.gle/sgizPcKLf8ty8UAk7
https://forms.gle/sgizPcKLf8ty8UAk7


INSCHRIJVEN
KLIK HIER of scan de onderstaande QR-code om online 
in te schrijven
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Wees er snel bij om in te schrijven want het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt.

Met behulp van een kraspen maakt u tekeningen op wit en zwart scraperboard (of scratchboard/scraperboard 
of kraspapier). Deze bijzonder illustratieve techniek is een vorm van directe gravure. Marcel leert u graag de 
knepen van deze krastechniek, die weer aan populariteit wint.
De tweede techniek die deze voormiddag wordt behandeld is het pentekenen, tekenen met pen en inkt. Het 
gevarieerde lijnenspel is zowel geschikt voor snelle schetsen als uitgewerkte en gedetailleerde tekeningen.

Materiaal:
Wit en zwart scraperboard (vellen van minstens 18 x 24 cm groot). Kraspen of stevige houten of metalen 
stokjes met scherpe punt (verschillende diktes mogen zeker).
Tekenpen (of profielpen), potje zwarte Oost-Indische inkt, vod, tekenpapier A3-formaat (minstens
200g/m2).
(Alle materialen zijn te verkrijgen in Gent bij Lucas Creativ en/of Schleiper of in De Gouden Pluim, in Nevele)

Vaardigheden:
Geen ervaring nodig.

Datum, uurregeling en frequentie: 
Op zaterdag 1 april 2023, van 9.30 u tot 12.30 u.

Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en NIET op ovenbijdrage, materialen, 
eventuele syllabus, prints en catering. Materialen zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld. 

(*) Tarief voor leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.
(**) Tarief voor niet-leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.

Het aantal deelnemers per cursus is beperkt en kan aangepast worden naargelang de corona- of andere gezondheidsmaatregelen die op dat moment gelden. Mocht 
het aantal inschrijvingen overschreden worden dan neemt Kunst(h)art vzw met u contact op en stort zij u het betaalde bedrag terug.

WORKSHOP

PENTEKENEN 
& SCRAPERBOARD

ZATERDAGOCHTEND 1 APRIL 2023

1 × 3 uur tekenen met pen en op scraperboard krassen

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
1 zaterdagochtend van 9.30 u tot 12.30 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €13,50 voor leden / €17 voor niet-leden
+ €1 voor infoprints/afdrukken
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Pentekenen & scraperboard - 1/04/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be
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 WORKSHOP

PENTEKENEN & SCRAPERBOARD
bij Marcel

Aantal lessen:
1 les (1 x 3 uur)

Leden Leden (*) 
met UiTPAS en kansentarief

Niet-Leden Niet-Leden (**) 
met UiTPAS en kansentarief

Deelnamebijdrage € 13,50 € 2,70 € 17,00 € 3,40

Syllabus/prints + € 1,00 + € 1,00 + € 1,00 + € 1,00

TOTAAL € 14,50 € 3,70 € 18,00 € 4,40

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

https://forms.gle/affU1BvyJEC5mu7b8
https://forms.gle/affU1BvyJEC5mu7b8
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KLIK HIER of scan de onderstaande QR-code om online 
in te schrijven
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Wees er snel bij om in te schrijven want het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt.

Maak uw eigen dier in klei. Stap voor stap leert Sofie u de kneepjes om tot een eindresultaat te komen waar u 
trots op mag zijn. Er zijn ook 3D voorbeelden waar naar gewerkt kan worden. 

Materiaal: 
Sponsje, 2 katoenen doeken, plantenspuit, satestokjes, boetseerhoutjes, mirettes, deegrol, krantenpapier, do-
cumentatie dier 4 fotos voor-, zij-, achter-aanzicht, plastiek folie of zakken, plakband, schort.

Klei kan ter plaatse aangekocht worden vanaf €12 per 10 kg.

Vaardigheden:
Geen ervaring nodig.

Startdatum, uurregeling en frequentie: 
Op woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 april 2023, telkens van 9.30 u tot 12 u.

Data:  5/04 - 6/04 - 7/04

Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en NIET op ovenbijdrage, materialen, 
eventuele syllabus, prints en catering. Materialen zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld. 

(*) Tarief voor leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.
(**) Tarief voor niet-leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.

Het aantal deelnemers per cursus is beperkt en kan aangepast worden naargelang de corona- of andere gezondheidsmaatregelen die op dat moment gelden. Mocht 
het aantal inschrijvingen overschreden worden dan neemt Kunst(h)art vzw met u contact op en stort zij u het betaalde bedrag terug.

WORKSHOP

DIERENKOP 
BOETSEREN

WO 5,  DO 6 & VR 7 APRIL 2023

3 × 2,5 uur creatief aan de slag met klei

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
Wo 5/04, do 6/04 en vr 7/04 van 9.30 u tot 12 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €52,50 voor leden / €66 voor niet-leden
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Dierenkop boetseren - 5/04/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be
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 WORKSHOP

DIERENKOP BOETSEREN
bij Sofie

Aantal lessen:
3 lessen (3 x 2,5 uur)

Leden Leden (*) 
met UiTPAS en kansentarief

Niet-Leden Niet-Leden (**) 
met UiTPAS en kansentarief

Deelnamebijdrage € 52,50 € 10,50 € 66,00 € 13,20

TOTAAL € 52,50 € 10,50 € 66,00 € 13,20

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

https://forms.gle/4cjy91WatT4W2K9x9
https://forms.gle/4cjy91WatT4W2K9x9
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Wees er snel bij om in te schrijven want het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt.

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

“Samen creatief zijn, verlegt grenzen”. Tijdens dit projectatelier ligt de nadruk sterk op groepswerk en wordt 
kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines binnen Kunst(h)art vzw aangemoedigd. We combineren er 
graag ook driedimensionaal werk. Etsen combineren met schilderingen; keramiek als onderdeel van een illus-
tratie; enzovoort… We werken naar een geheel toe waar elke deelnemer zijn/haar aandeel in heeft. Elk project 
duurt enkele weken en wordt gepresenteerd aan het publiek in de vorm van (toon)expo-momenten. Brainstor-
men, ontwerpen, uitwerken, afwerken en presenteren in groep. Bij inschrijving wordt u een belangrijke schakel 
in een creatieve groep. Kom mee ontdekken, experimenteren en samenwerken!
Thema van deze reeks/ van dit project: “World in a Box”.

Materiaal:
Het materiaal is afhankelijk van het thema en alsook van de persoonlijke invulling van de opdracht. Tijdens 
de eerste samenkomst wordt het thema besproken en de mogelijke materiaalkeuze.  Materialen zijn door de 
deelnemers zelf mee te brengen. Breng de eerste samenkomst mee: notitieboekje, balpen, tekenpapier (max. 
A3-formaat en min. 200 g/m2), schetsboek (vrij formaat), potlood HB of vulpotlood, lat.

Vaardigheden:
Basis tekenen en/of schilderen en handvaardigheden (een beetje handig zijn met diverse materialen en technieken).

Startdatum, uurregeling en frequentie: 
Vanaf donderdag 19 januari 2023, wekelijks op donderdag van 13.30 u tot 16.30 u, gedurende 10 weken.

Data:  19/01 – 26/01 – 2/02 – 9/02 – 16/02 – 2/03 – 9/03 – 16/03 – 23/03 – 30/03
 (geen les op 23/02)

Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en NIET op ovenbijdrage, materialen, 
eventuele syllabus, prints en catering. Materialen zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld. 

(*) Tarief voor leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.
(**) Tarief voor niet-leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.

Het aantal deelnemers per cursus is beperkt en kan aangepast worden naargelang de corona- of andere gezondheidsmaatregelen die op dat moment gelden. Mocht 
het aantal inschrijvingen overschreden worden dan neemt Kunst(h)art vzw met u contact op en stort zij u het betaalde bedrag terug.

PROJECT-ATELIER

KUNST 
IN COMBO

STARTDATUM: DONDERDAG 19 JANUARI 2023

10 × 3 uur project-atelier onder begeleiding 

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 donderdagmiddagen van 13.30 u tot 17 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname = €90 voor leden / €112,5 voor niet-leden
+ €8 materiaal voor de box (in het kader van het project)
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Kunst in Combo - 19/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be
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 PROJECT-ATELIER

KUNST IN COMBO
bij Robert, Anouk, Annick & Léonel

Aantal lessen:
10 lessen (10 x 3 uur)

Leden Leden (*) 
met UiTPAS en kansentarief

Niet-Leden Niet-Leden (**) 
met UiTPAS en kansentarief

Deelnamebijdrage € 90,00 € 18,00 € 112,50 € 22,50

Materiaal box + € 8,00 + € 8,00 + € 8,00 + € 8,00

TOTAAL € 98,00 € 26,00 € 120,50 € 30,50

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

https://forms.gle/y7kcnH1FCGDWkqAJ7
https://forms.gle/y7kcnH1FCGDWkqAJ7
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AGENDA

Wees er snel bij om in te schrijven want het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt.

“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 ateliermo-
ment op vrijdagochtend iets voor u! Een ongecompliceerd, flexibel atelier waarbij de nadruk ligt op ontdekken 
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 persoon-
lijk en kan niet doorgegeven worden).

Materiaal:
De keuze van materiaal, techniek en drager is vrij te kiezen en zelf mee te brengen door de deelnemer óf wordt 
gekozen in functie van een opdracht (Olieverf is niet aan te raden omwille van de trage droogtijd). Er staan 
schildersezels en tafels ter beschikking. Bij voldoende belangstelling ook de mogelijkheid om te tekenen op 
tablet met de Procreate en/of Sketchbook-app. Uw eerste bezoek?: Breng de eerste les tekenpapier, potlood, 
gom en lat mee. Copykaarten kunnen ter plaatse aangekocht worden in het geval u prints of kopieën wenst.

Vaardigheden:
Geen ervaring nodig. Zowel voor beginners als gevorderden. De mate van begeleiding wordt aangegeven door 
de deelnemer en diens voorkennis.

Startdatum, uurregeling en frequentie: 
Vanaf vrijdag 20 januari 2023, wekelijks op vrijdag van 9.30 u tot 12 u, gedurende 10 weken.

Data:  20/01 – 27/01 – 3/02 – 10/02 – 17/02 – 3/03 – 10/03 – 17/03 – 24/03 – 31/03
 (geen les op 24/02)

Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en NIET op ovenbijdrage, materialen, 
eventuele syllabus, prints en catering. Materialen zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld. 

(*) Tarief voor leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.
(**) Tarief voor niet-leden van Kunst(h)art vzw die in Gent wonen en in het bezit zijn van een geldige UiTPAS Gent mét kansentarief.

Het aantal deelnemers per cursus is beperkt en kan aangepast worden naargelang de corona- of andere gezondheidsmaatregelen die op dat moment gelden. Mocht 
het aantal inschrijvingen overschreden worden dan neemt Kunst(h)art vzw met u contact op en stort zij u het betaalde bedrag terug.

FLEX-ATELIER

TEKENATELIER
VRIJDAGOCHTEND

STARTDATUM: VRIJDAG 20 JANUARI 2023

10 × 2,5 uur wekelijks atelier onder vakkundige begeleiding

WAAR?
WANNEER?

KOSTPRIJS*

Kunst(h)art vzw, Wolterslaan 16, 9000 Gent
10 vrijdagochtenden van 9.30 u tot 12 u
(geen les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen)

Deelname met 10-beurtenkaart = €65 voor leden / 
€90 voor niet-leden 
(*) Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent. Voor UiTPAS’ers 
met kansentarief geldt de korting enkel op de deelnameprijs en 
NIET op materialen, eventuele syllabus, prints en catering. Materia-
len zijn zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld.

Uw inschrijving voor de cursus/workshop/atelier is pas geldig na betaling. Het volledige 
deelnamebedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE55 9796 1774 8444 
met de vermelding; ‘Tekenatelier vrijdagochtend - 20/01/2023 + uw naam’.
Verantw. Uitg.: Kunst(h)art vzw - Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be - www.kunst-h-art.be

INSCHRIJVEN VIA
www.kunst-h-art.be
of scan QR
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 FLEX-ATELIER

TEKENATELIER VRIJDAGOCHTEND
bij Anouk & Gasten

Aantal lessen:
10 lessen (10 x 2,5 uur)

Leden Leden (*) 
met UiTPAS en kansentarief

Niet-Leden Niet-Leden (**) 
met UiTPAS en kansentarief

Deelnamebijdrage € 65,00 € 13,00 € 90,00 € 18,00

TOTAAL € 65,00 € 13,00 € 90,00 € 18,00

 Terug naar de inhoudstabel? Klik hier

https://forms.gle/jXxg8vyuKV6JCG1H8
https://forms.gle/jXxg8vyuKV6JCG1H8
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AGENDA

Eind maart verschijnt het cursussenoverzicht voor het 2de trimester van 2023

OOK NOG OP HET PROGRAMMA...

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
Onze website wordt momenteel volledig vernieuwd.
U kan ons ook volgen op Facebook en Instagram.

ZATERDAG 21 JANUARi 2023 
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Aanvang om 16.30 uur - Einde voorzien om 18 uur
Effectieve leden ontvangen een uitnodiging per brief.
De algemene uitnodiging zal uithangen aan de inkom.

Alle leden zijn welkom, mits inschrijving.
Inschrijving noodzakelijk.

Inschrijven kan in het bureel of per e-mail naar kunsthart@telenet.be

ZATERDAG 21 JANUARi 2023 
NIEUWJAARSRECEPTIE

Aanvang om 18.30 uur - Einde voorzien om 20 uur
Alle leden zijn welkom, mits inschrijving. 

Inschrijving noodzakelijk.
Inschrijven kan in het bureel of per e-mail naar kunsthart@telenet.be

ZATERDAG 22 APRIL & ZONDAG 23 APRIL 2023 
OPENDEURWEEKEND
Van 10 uur tot 18 uur

Incl. Tentoonstelling met werken van cursisten.
 Het volledige programma zal nog kenbaar gemaakt worden.



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, met respect 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 60 euro* (+ 40 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 gesloten op 

wettelijke feestdagen en zondagen + jaarlijks een week rond Pinksteren, de week van de Gentse Feesten en 

tussen Kerst en Nieuw). 

CURSUSSENAANBOD

Dergelijk laag lidmaatschap is niet mogelijk zonder een degelijk plan. Om de laagdrempelige atelier- 

werking in stand te houden beschikt Kunst(h)art vzw over een tweede luik in haar werking: haar opleidings-

aanbod artistieke cursussen en workshops. 

Jaarlijks biedt de vereniging een groot scala aan cursussen en workshops aan, voor zowel leden als niet-

leden. De prijzen daarvan worden bepaald per uur, navenant de kosten en er wordt gezorgd voor een kleine 

winstmarge waarbij de zogenaamde ‘winst’ terug geïnvesteerd wordt in de dagelijkse werking (en verbete-

ring ten voordele van de leden).

Er gaan geen gelden naar loonkosten want de werking steunt volledig op vrijwilligers. De enige vorm van 

uitbetaling gaat via de wettelijke vastgelegde maatstaven van vrijwilligersvergoedingen. 

HET BELANG VAN UW DEELNAME AAN EEN CURSUS EN/OF WORKSHOP

Wie deelneemt aan een cursus bij Kunst(h)art vzw:

- krijgt een professioneel opgestelde cursus, gegeven door enthousiaste vrijwillige  lesgevers en maakt zo 

kennis met de vereniging

- stelt kansarme mensen in staat om te blijven genieten van het Kunst(h)art-aanbod

NOG VRAGEN?

Mocht u alsnog vragen hebben over de werking van Kunst(h)art vzw, dan horen wij die graag. 

09 228 70 21 (telefonisch bereikbaar op maan, dins-, woens- en vrijdag, telkens van 13 uur tot 16.30 uur. 

Mogelijkheid om een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat) of kunsthart@telenet.be

(*) De vermelde lidmaatschapsbijdrage is de bijdrage die in 2023 geldig is.
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PRIJZENPOLITIEK VAN KUNST(H)ART VZW



Kunst(h)art vzw is partner van UiTPAS Gent.

Heeft u een UiTPAS, dan kan u deze meebrengen naar Kunst(h)art en deze scannen aan de UiTPASzuil. 

Bent u inwoner van Gent, Destelbergen of Merelbeke en bent u in het bezit van een UiTPAS mét kansentarief, 

dan krijgt u korting op het lidmaatschap en inschrijvingsgeld voor een cursus (niet op ovenbijdrage, catering, 

materiaal en prints of syllabus) mits vermelding van uw geldig UiTPASnummer op het inschrijvingsformulier. 

Lees hiervoor de inschrijvingsprocedure na.

Alle Info over UiTPAS en de UiTPAS met kansentarief vind u op:

www.uitingent.be/uitpas/wat
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UiTPAS GENT



Kunst(h)art vzw doet er als vereniging alles aan om te blijven vernieuwen en ontwikkelen zodat 
haar leden nog vele jaren kunnen genieten van hun favoriete atelier.
 
Voor een jaar artistieke en creatieve invulling van je vrije tijd betaalt u €60.
Uw lidmaatschap is geldig vanaf 1 januari 2023 t.e.m. 31 december 2023.
Voor inschrijvingen later op het jaar blijft dezelfde bijdrage gelden.
Leden met een verhoogde tegemoetkoming uit het Gentse, kunnen genieten van een speciaal 
tarief via UiTPAS. Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage van €12.

Leden van het keramiekatelier betalen een bijkomend bedrag van +€40 als bijdrage in de oven-
kosten.

Wilt u een lidmaatschap aangaan of uw lidmaatschap vernieuwen?
Gelieve dan via onderstaande link het noodzakelijke (jaarlijkse) inschrijvingsformulier in te vullen. 
Na het invullen ontvangt u een mail ter bevestiging waarin ook nog eens het bankrekeningnum-
mer staat vermeld.
Klik op de link of surf naar: https://forms.gle/ifNtjmu7EQbNaAQt7
Heb je toch hulp nodig? Geef een seintje in het bureel.
Welkom in 2023! 
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LIDMAATSCHAP 2023

Leden voor
Grafiek/ Tekenen en Schilderen

Leden voor
Grafiek/ Tekenen en Schilderen 

met UiTPAS en kansentarief

Lidmaatschapsbijdrage € 60,00 € 12,00

TOTAAL € 60,00 € 12,00

Leden voor
Keramiek

Leden voor
Keramiek 

met UiTPAS en kansentarief

Lidmaatschapsbijdrage € 60,00 € 12,00

Bijdrage in ovenkosten + € 40,00 + € 40,00

TOTAAL € 100,00 € 52,00



Kunst(h)art vzw
Wolterslaan 16
9000 Gent
09 228 70 21
(telefonisch bereikbaar op maan-, dins-, woens- en vrijdag van 13 uur tot 16.30 uur / mogelijk-
heid om een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat / Tijdens de zomermaanden
juli en augustus is het bureel enkel open op dinsdag en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur)

kunsthart@telenet.be
www.kunst-h-art.be
Ondernemingsnummer: BE0863.541.213

Argenta
Rekeningnummer: 979-6177484-44
IBAN: BE55 9796 1774 8444
BIC: ARSP BE 22
Volg de richtlijnen voor inschrijving en betaling (zie pagina 6 en 7)
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CONTACT- & BANKGEGEVENS



Wolterslaan 16, 9000 Gent - 09 228 70 21 - kunsthart@telenet.be
Foto front en back brochure: © Pixabay


