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studiegids
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LOCATIES
HOOFDLOCATIE
KUNSTACADEMIE FRIESLAND

Groningerstraatweg 354
8924 JH Leeuwarden

EXTERNE LOCATIES
ATRIUM

Kunst gaat over kijken. Vaak ook over vooruit
kijken. Maar soms is het juist leuk om even terug
te blikken op wat geweest is.
Zo verruilden we het vertrouwde, karakteristieke
gebouw in de binnenstad van Leeuwarden
voor een lichter en ruimer opgezet pand aan
de buitenrand van de stad. Hard nodig, want
na vijf jaar Kunstacademie Friesland waren
we echt uit ons oude jasje gegroeid: er was
dringend behoefte aan meer én grotere atelierruimtes. Daarnaast ontbrak het aan een plek
waar studenten buiten de lessen kunnen
samenkomen. Met ons nieuwe onderkomen
is ook hierin tegemoet gekomen. We zien dat
deze ruimte volop gebruikt wordt. Er wordt
uitgewisseld, gegeten, overlegd en nieuwe
concepten worden er geboren.
Vijf jaar Kunstacademie Friesland betekent
niet alleen ons eerste lustrum, maar ook de
eerste lichting studenten met de eindstreep
in zicht. Op het moment dat deze gids in
druk gaat, zijn zij bezig om hun onderzoeken
- waar ze zich de afgelopen periode met
hart en ziel aan verbonden hebben - af te
ronden. In mei presenteren ze dit en met de
afstudeertentoonstelling wordt deze intensieve
periode dan feestelijk afgesloten.

Oud Kerkhof 11, 8601 EE Sneek

FLORIS VERSTER ATELIERS

Cornelis Trooststraat 38, 8932 BR Leeuwarden

GRAFISCH ATELIER LEEUWARDEN

Haniasteeg 61, 8911 BX Leeuwarden

HAWAR

Oosterwoldsteweg 33, 8421 RR Oldeberkoop

Met een nieuwe groep, alumni in aantocht verwelkomen
we ook een andere nieuwe groep op onze academie:
de junior studenten. Naast de vlag van Kunstacademie
Friesland wappert ook die van Junior Art Academy. Een
lesaanbod met een experimenteel en onderzoekend
karakter voor kinderen en jongeren van 8-16 jaar.
Nieuwsgierig naar wat er verder komen gaat? In deze gids
kun je niet alleen meer lezen over de de junior-modules
of onze vooropleiding, maar vind je al onze lessen terug.
Medewerkers en docenten van Kunstacademie Friesland
hebben zich weer met volle toewijding ingezet om een
breed en inspirerend programma neer te zetten voor onze
studenten, of ze nu 8 of 80, beginnend of al ruime tijd
bezig zijn.
Natasja Knap,
Opleidingscoördinator

STUDIEPUNTEN
In deze studiegids staan bij alle modules
studiepunten vermeld, zoals in
onderstaand driehoekje.
24

= 24 studiepunten

Studenten die het diploma Beroepsopleiding
Autonoom Beeldend Kunstenaar willen halen,
dienen gedurende hun studie een vastgesteld
aantal studiepunten te verzamelen. Studenten
kunnen pas studiepunten verzamelen nadat
ze de instaptoets voor de Beroepsopleiding
voldoende afgerond hebben of een certificaat
hebben dat direct toegang geeft.

Beroepsopleiding beeldend		

Junior Art Academy			
Vooropleiding			
Flexibel onderwijs			

Tekenen & Schilderen		
4

Schilderen			6

VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.2

Schilderen - vaardigheid (door) ontwikkelen
Verhalen in verf
Acryl voor beginners			
Schilderen 3 visies
Landschappen
Visualisatie in abstractie 		
Olieverf voor iedereen
Grijs, koningin van de kleuren		
Druiptechniek
Kleur in een grijs verleden
Het licht
Landschappelijk (abstract)
Zorn palet, model
Bloemen
Strand en vette klei
Keukenschilderijen
Phtalo-kleuren
Hulpmiddelen (acryl)
Zorn palet, landschap
Aquarelleren de basis
Olieverf instructiedag
Met kleur meer kracht
Oosterse penseelstreken
Vlekken als uitgangspunt (abstract)
Abstract!
Aquarel-ets
Eilandliefde
Schaduwen en licht
Berm
Groot formaat
Portretweekend
Figuratief schilderen
3 dagen, 3 schilderijen

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.1

Tekenen				20

VERPLICHTE
MODULES
BEROEPSOPLEIDING

Studenten die het diploma Beroepsopleiding
Autonoom Beeldend Kunstenaar willen
halen, volgen een aantal verplichte modules,
daarnaast kiezen ze zelf nog een aantal
modules (de zogenaamde vrije keuzeruimte).
Voor elke fase van de opleiding zijn andere
modules verplicht. Bij de betreffende modules
is dit aangegeven middels verschillende
kleuren. Alle verplichte modules (m.u.v. de
modules voor het afstuderen / fase 3) zijn
ook toegankelijk voor deelnemers die de
beroepsopleiding niet volgen.
VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.1

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.2

2

INHOUD

VERPLICHT VOOR DEELFASE 3

Iedereen kan tekenen - de basis
Iedereen kan tekenen - het vervolg
Modeltekenen
Ontdek dat je kan tekenen!
Vogels

Theorie				40

Houtskool ontdekken
Pentekenen
Wintergroente - botanisch tekenen
Monochroom, experimenteel tekenen
Tekenen en schilderen - de carrousel
Portret, tekenen en schilderen
Basis & vervolg tekenen en schilderen

24

Mixed media			26
Illustratie - van concept tot boek
Maak je eigen prentenboek (collage)
Surface design - textiel manipuleren
Kijkkastje maken
Mixed media collage weekend

Grafiek				28

Kunstbeschouwing
Denken over kunst
Fast Forward
Daarom kunst

Kunst & ondernemen		
Toewerken naar een expositie
Ondernemen in de kunst
Artist statement schrijven I
Artist statement schrijven II
Paper schrijven

KUNSTREIZEN			44

Studieweekend - Ameland
Kunstreis Kopenhagen

EVALUATIES/WERKBESPREKING

Grafische technieken - basis		
Grafische technieken - vervolg
Stempelen 2.0
Meerkleuren linosnede weekend
Grafiekweekend

Beeldend onderzoek afstuderen
Theoretisch onderzoek afstuderen (scriptie)
Eindpresentatie

kunst buiten			30

JUNIOR ART ACADEMY		

Landart, tekens in het landschap
Art Jam

Ruimtelijk			32
Keramiek, techniek & experiment
Ruimtelijk werken - conceptueel en associatief
Beeldhouwen 24
Beeldhouwen 12
Raku-stoken

Foto/video			34
Kijken door een kader
Stop-motion
Videosafari

42

46

AFSTUDEREN			48

50

COACHING			52

Intervisie kunstenaars, nieuwe inzichten
Inhoudelijk werkproces
Beroepspraktijk en ondernemerschap
Eenmalig

ORIËNTATIEDAGEN			54
PRAKTISCHE INFO			54
VOORWAARDEN			55
OVER ONS				55

vooropleiding			35
Proces				36
Beeldend onderzoek I
Beeldend onderzoek II
Autobiografisch werk
Future cities
Materiaal iconografie - beeldend onderzoek
Kunst & vliegwerk
Connecting the dots
Extending the body
Storytelling
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VOOROPLEIDING
BEROEPSOPLEIDING

FLEXIBEL ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN: DEELTIJD
BEROEPSOPLEIDING TOT AUTONOOM BEELDEND KUNSTENAAR

START: SEPTEMBER 2020

START: SEPTEMBER 2020

Gezocht… avontuurlijke onderzoekende
kinderen en jongeren die op ontdekkingsreis
willen.

Deze module is ontwikkeld voor iedereen die
de Beroepsopleiding Beeldend Kunstenaar
van Kunstacademie Friesland wil volgen, maar
nog onvoldoende basis heeft of twijfelt of de
manier van werken op de Beroepsopleiding bij
je past. De vooropleiding is ook toegankelijk
voor studenten die niet van plan zijn om onze
beroepsopleiding te gaan volgen, maar zich
wel verder willen ontwikkelen op beeldend
gebied. Voor de vooropleiding is geen
toelatingsgesprek nodig.

De wereld van de beeldende kunst is een dynamisch werkveld dat zich vooral ontwikkelt op snijvlakken tussen verschillende disciplines en maatschappelijke
gebieden. Binnen dit veld zullen kunstenaars hun eigen ruimte moeten creëren. Onze beroepsopleiding tot beroepskunstenaar focust op het ontwikkelen
van een eigen beroepshouding en visie. Een visie die verder gaat dan het eigen werk, maar dit werk ook plaatst in een kunsthistorische context en in de
maatschappij. Dit doen we door een programma aan te bieden dat steunt op vier pijlers: de theoretische, technische, artistieke en professionele context.

Hier wordt onderzocht en geëxperimenteerd
met de mogelijkheden van technieken en
materialen, alledaagse en niet-alledaagse.
Je leert door te experimenteren in
werkprocesgerichte opdrachten.
Bijvoorbeeld door, in plaats van met verf,
met objecten een kleurencirkel te maken
en daarmee kleur en vorm op een andere
manier te benaderen. Je kunt licht, vorm en
schaduwwerking onderzoeken en dan een
eigen verhaal vormgeven of een machine
willen uitvinden die nuttig zou kunnen zijn
voor een maatschappelijk probleem. Laat
je inspireren door een aansprekend werk in
een museum, graffiti-kunstenaar Banksy, de
natuur of een bezoek aan een atelier van een
kunstenaar. Ben je nieuwsgierig? Dat is de
bedoeling, dan zoeken we jou, want….
“Uit de dromen van de lente wordt in de herfst
jam gemaakt.” Quote van Peter Bamm

De junioracademie start in twee
leeftijdsgroepen:
8 t/m 12 jaar
zaterdagochtend
13 t/m 16 jaar
zaterdagmiddag
CHECK DE JUNIOR ART ACADEMY PAGINA VERDER OP
IN DEZE GIDS .
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Deze module heeft een brede en thematische
insteek. Hierbij maak je kennis met de basis van
een beeldend proces, waaronder onderzoek,
uitwerking, reflectie en bijsturing. Alles leg
je vast in je eigen procesboek.Tegelijkertijd
werk je aan een portfolio d.m.v. opdrachten in
verschillende technieken, zowel in het platte
vlak als ruimtelijk.
Als je de module Vooropleiding Beeldend
Kunstenaar positief afgesloten hebt, ontvang
je hiervoor een certificaat. Dit certificaat
biedt toegang tot de eerste fase van de
Beroepsopleiding Beeldend Kunstenaar van
KAF.
• Leeftijd minimaal 17 jaar
bij aanvang van de module
• Geen toelatingstoetsing
KIJK OP DE SITE VOOR MEER INFORMATIE!
WWW.KAFRL.NL

PERSOONLIJK STUDIEPALET
Het programma bestaat uit modules. In de ene
module vind je een mix van de vier pijlers, in de
andere module ligt de focus meer op één of twee
van deze gebieden. De opleiding is zo ingericht dat
je naast een aantal vastgestelde modules direct
een studiepalet kunt samenstellen dat past bij
eigen interesses, ambitie en richting. Zo zijn alle
modules die genoemd worden in deze gids ook te
volgen als onderdelen in de vrij te kiezen ruimte.
VASTE MODULES
De verplichte modules starten in september en
beginnen in eerste instantie met procesmatig
werken, kunstbeschouwing en -filosofie, reflectie
en het ontwikkelen van techniek. Wat betekent
kunst voor jou en welke vorm past bij jou?
Studenten die al wat verder zijn in het traject,
volgen verplichte modules die gericht zijn op
het verder ontwikkelen van een eigen beeldtaal
en visie en het toewerken naar een expositie. In
latere fases van de opleiding schrijf je een scriptie
en heb je maandelijkse coachingsgesprekken.
Elke fase wordt afgesloten met een
werkbespreking/evaluatie. De afstudeerfase sluit
af met een presentatie van het werk en een
afstudeertentoonstelling.
FLEXIBEL
Je kunt het studietraject volgen in je eigen tijd
en tempo. Er zijn modules met vaste of variabele
startmomenten, online en op de academie of
een locatie elders. De gemiddelde studieduur
bedraagt 5 jaar bij een studiebelasting van 15-20
uur per week, maar het studietempo kan worden
aangepast naar beschikbare tijd en budget. Het is

mogelijk om vrijstellingen aan te vragen op basis
van eerder opgedane kennis en ervaring.
TOELATING
Vrijwel alle modules zijn in principe toegankelijk
voor iedereen. Wil je echter de beroepsopleiding
volgen, dan moet je de modules minimaal op
een vastgesteld niveau afronden. Om je te
helpen inschatten of dit voor jou haalbaar is, is
een instapniveau-toetsing nodig. Je kunt de
instaptoets op de site vinden (www.kafrl.
nl/instaptoets) en je werk uploaden en ter
beoordeling voorleggen. N.a.v. hiervan krijg je
een advies voor een te volgen studieroute.
KOSTEN AANMELDING
De kosten worden per module afgerekend. Een
lager studietempo resulteert in lagere kosten per
jaar. Afhankelijk van studietempo en gekozen
modules kunnen de kosten per jaar dus hoger of
lager uitvallen.
De kosten van de beroepsopleiding zijn uit twee
delen opgebouwd: A) verplichte modules + B)
keuzemodules. Hieronder staat een indicatie van
de prijzen per jaar bij een regulier studietempo.
Fase 1.1.
Fase 1.2.
Fase 2.1.
Fase 2.2.
Fase 3

ca. € 970,- (A) + €
ca. € 970,- (A) + €
ca. € 955,- (A) + €
ca. € 955,- (A) + €
ca. € 1955,- (A) + €

550,- (B)
550,- (B)
550,- (B)
550,- (B)
300,- (B)

De exacte kosten zijn afhankelijk van de gekozen
keuzemodules. De kosten (A) in fase 3 zijn relatief
hoog doordat dit een individueel (1 op 1) traject is.

ORIËNTATIEDAGEN
De oriëntatiedagen (voor iedereen toegankelijk)
zijn op 18 en 19 april en op 14 juni 2020. Meer info
vind je op onze website, www.kafrl.nl.

Kijk verder op www.kafrl.nl
of vraag de speciale
beroepsopleidingsfolder aan!

BEROEPSOPLEIDING

JUNIOR
ART ACADEMY
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SCHILDEREN
6

VERHALEN IN VERF
FIGURATIEF SCHILDEREN

SCHILDEREN
VAARDIGHEID ONTWIKKELEN
24X MAANDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

jannes kleiker
14 SEPTEMBER 2020
19.30-22.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 540,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

24X DINSDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

48

Deze 24 lessen zijn bestemd voor diegene die
zichzelf wil ontwikkelen op het gebied van de
schilderkunst, aan de hand van zelfgekozen
thema’s en technieken, op individueel niveau.
Een fijne manier om te groeien in je eigen stijl,
in eigen tempo en met eigen onderwerpen,
met een deskundige docent die je met raad en
daad terzijde staat. Vooral geschikt voor wie
al schilderervaring heeft en/of minimaal een
teken module gevolgd heeft. Er wordt gewerkt
met olieverf of acrylverf.
Op de site vind je de aanbevolen kleuren verf
en andere materialen die je voor deze module
nodig hebt.

ACRYL SCHILDEREN
VOOR BEGINNERS

candace charlton
15 SEPTEMBER 2020
13.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 560,- incl model, excl. materiaal
incl. koffie/thee

12X
24XWOENSDAG
MAANDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

48

De Noorse schilder Odd Nerdrum zei; “alles
moet omringd zijn door zichzelf.”
Met deze uitspraak als inspiratie verdiep je je
in hoe je de menselijke figuur kunt plaatsen in
een betekenisvolle en verhalende omgeving.
Dit kan een landschap, een interieur, of een
geabstraheerde ruimte zijn.
Er zal gewerkt worden met het ten voeten uit
tekenen en schilderen van (geklede)
modellen en naar foto’s als
referentiemateriaal.
Je onderzoekt de expressieve werking van
verschillende poses, belichting, kleding
en attributen. Je ontwikkelt technische
vaardigheden in observatie, compositie en het
opbouwen van verflagen (acryl en olieverf).
Desgewenst kan er op groot formaat gewerkt
worden, met één of meerdere figuren in één
compositie.

sybranda wieringa
16 SEPTEMBER 2020
13.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 270,-excl. materiaal
incl. koffie/thee

LANDSCHAPPEN
SCHILDEREN

SCHILDEREN
3 VISIES

24

In deze module leer je alles over het
waarnemen en weergeven naar de
werkelijkheid. Maak kennis met alle tips en
tricks die nodig zijn om op een efficiënte
manier snel tot de juiste waarneming te
komen. Aan bod komen; kleurenleer, goed
gebruik van je penseel, materiaalkennis en
het toepassen van de verf op verschillende
ondergronden. De juiste waarneming geeft
je vervolgens de vrijheid om onderwerpen als
landschap, stilleven, portret, dieren enz., op de
juiste manier op het platte vlak weer te geven
of zo je wilt te abstraheren.

12X
24XWOENSDAG
MAANDAG
DOCENT: doet boersma, corina blom &
FIMMY KOOIJKER
START: 13 JANUARI 2021
TIJD:
13.30-16.00 uur
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 270,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

12X24X
DONDERDAG
MAANDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

24

Les van drie verschillende beeldend
kunstenaars, wat een kans! In deze serie
wordt schilderen geleerd en geoefend aan de
hand van klassieke schilderonderwerpen, zoals
dieren, landschap, portret en stilleven.
Drie beeldend kunstenaars/docenten zetten
hun eigen stijl en vaardigheden in om vanuit
waarneming deelnemers te inspireren door
onderwerp-specifieke vaardigheden aan te
leren. We werken met acrylverf. Doordat elke
docent verschillende aanwijzingen geeft,
krijgt de deelnemer aan deze module méér
invalshoeken aangereikt om je eigen stijl van
schilderen te versterken.

corina blom
17 SEPTEMBER 2020
13.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 270,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

24

Wat is eigenlijk een landschap?
Zien we allemaal hetzelfde als we naar de
horizon staren?
In deze module onderzoek je welke
landschappen je nou eigenlijk aanspreken
en waarom. Ook onderzoek je de schilderstijl
die bij je past en waar je je het beste in thuis
voelt.
Verschillende soorten landschappen en
technische aspecten zoals diepte, compositie,
licht-donker en kleurcontrasten komen in deze
schildermodule aan de orde.
Welk landschap wil jij nou écht gaan
schilderen?
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‘Wanneer je erop uittrekt

SCHILDEREN

om te gaan schilderen

8

VISUALISATIE IN ABSTRACTIE

12X24X
DONDERDAG
MAANDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

marije bouman
17 SEPTEMBER 2020
19.30-22.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 270,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

GRIJS
DE KONINGIN VAN DE KLEUREN

OLIEVERF
VOOR IEDEREEN

DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
24

Welke vorm van abstractie past bij jou?
Is de kennis over compositie, toonwaarden
en perspectief nog steeds toe te passen en
hoe? Waar ontleent een abstract werk zijn
kracht aan en is dit ook van toepassing in
de figuratie? Met inkt, collage en acrylverf
onderzoeken we abstractie op het platte vlak.
Na het doorlopen van deze lessen ben je een
stuk wijzer op het gebied van deze ‘materie’.

24X
1X ZATERDAG
MAANDAG

12X24X
DONDERDAG
MAANDAG
sybranda wieringa
14 JANUARI 2021
13.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 270,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
24

Alle technische aspecten van het schilderen in
olieverf komen in deze basismodule aan bod.
Materiaalhantering, goede gereedschappen
als penselen, paletmessen, ondergronden,
mediums en andere hulpmiddelen zijn van
essentieel belang.
Hoe verwerk je de olieverf in een compositie.
Wordt de penseelstreek, dik, dun, transparant,
dekkend. De nadruk zal liggen op het
ontdekken van de mogelijkheden welke het
prachtige medium olieverf biedt.

doet boersma
5 SEPTEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

probeer dan alles wat je

DRUIPTECHNIEK
SCHILDEREN
24X
1X ZATERDAG
MAANDAG
DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
2

“Grijs is de koningin van de kleuren”, Paul
Klee (schilder). Je leert in deze workshop
verschillende grijzen te mengen, zoals warme
en koude grijzen. Je gebruikt hier acrylverf
voor. Schilders gebruiken graag gekleurde
grijzen in schilderijen om tóch kleur toe te
kunnen voegen, zonder een schilderij te bont
te maken. Grijzen worden ook toegepast om
diepte te schilderen. Je leert veel verschillende
grijzen mengen en toe te passen in drie
onderwerpen: een zee, landschap en stilleven.

voor je ziet te vergeten;

doet boersma
19 SEPTEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

een boom, een huis, een veld,
of wat dan ook.
Denk alleen:
hier is een blok blauw, daar een

2

Met natte transparante vlekken kun je veel
expressie ontwikkelen in veel onderwerpen.
In deze workshop oefen je deze techniek met
acrylverf in 3 verschillende onderwerpen:
bomen, landschap en een dier. Na deze
workshop ken je de techniek en kun je
daarmee grote ruigheid, diepte of teerheid
uitdrukken.

rechthoek roze,
daar een streep geel,
en schilder het precies
zoals het er voor jou uitziet,
de exacte kleur en vorm.’

claude monet

Frans impressionistisch
schilder 1840-1926

Gevorderden worden intensief begeleid
bij het toepassen en uitbreiden van de
basisvaardigheden zodat de eigen stijl en het
inzicht in het weergeven van een zelfgekozen
onderwerp goed tot z’n recht kan komen.
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SCHILDEREN
10

KLEUR IN EEN GRIJS VERLEDEN
SCHILDEREN

FIMMY KOOIJKER
31 OKTOBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
2

In deze module werk je naar aanleiding
van een zelf meegebrachte oude zwart/wit
familiefoto. Aan de hand van een beperkt
palet aan kleuren schilder je jouw geliefde
familie(lid) in kleuren uit een grijs verleden op
doek of paneel.

doet boersma
23 JANUARI 2021
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
2

Aansprekend in schilderijen is vaak het licht
op een onderwerp. Koud winterlicht of warm
zomerlicht. Als je licht wilt schilderen, heb je
donkerder vlakken (schaduw) in je schilderij
nodig, want anders zie je geen licht. Op deze
dag werk je aan de hand van landschapsfoto’s
(zelf meegenomen of uitgekozen uit de
collectie in het atelier) en leer je het licht
lichter te laten lijken door toepassing van
contrastkleuren. We nemen op deze dag ook
tijd voor het maken van compositiekeuzes, dit
is namelijk belangrijk als je de essentie (in dit
geval: het licht) wilt laten zien.

BLOEMEN
SCHILDEREN

ZORN PALET
MODEL
24X
1X ZATERDAG
MAANDAG

24X
1X ZATERDAG
MAANDAG

24X
1X ZATERDAG
MAANDAG
DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

LANDSCHAPPELIJK
SCHILDEREN

HET LICHT
ACRYL SCHILDEREN

doet boersma
6 FEBRUARI 2021
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
2

Wat is de kern van een landschap voor jou?
Zijn dat de wolken, het geborgene of juist
de ruimte? In deze module wordt de kern
van het landschap in geabstraheerde vormen
weergegeven. De workshop richt zich op eigen
handschrift en vormentaal binnen het genre
landschap.

24X
1X ZATERDAG
MAANDAG

24X
1X ZATERDAG
MAANDAG
MONICA JONKERGOUW
13 MAART 2021
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 89,70 incl. mODELKOSTEN, Materiaal
+ koffie/thee
excl lunch
2

Titaan wit, Gele oker, Cadmium rood licht en
Ivoor zwart: het Zorn Palet. Anders Zorn (18601920) was een Zweedse schilder die voornamelijk
met dit eenvoudige palet schilderde. In deze
module leer je o.a. hoe je met dit beperkte
palet een grote variatie aan subtiele tonen en
kleuren kunt mengen. Je maakt kleurproefjes.
Deze kleuren leer je toepassen in je
schilderijen. N.a.v. een naaktmodel schilder je
met dit palet het figuur of een portret. Aan de
orde komen verhoudingen en plasticiteit en
hoe je een perfecte huidskleur kunt mengen.

DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

doet boersma
27 MAART 2021
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

2

Een workshop vol kleur. Je leert vanaf de
achtergrond met kleurrijke vlekken een
bloemstilleven schilderen. In deze workshop
pak je dit stap voor stap aan, zodat je én
houvast krijgt bij het schilderen en de ruimte
om je eigenheid te ontwikkelen.

De module wordt ingeleid met een presentatie
van schilderijen en aquarellen van
Anders Zorn en afgesloten met een
werkbespreking van de tijdens de module
gemaakte werken.
Meer Zorn? Kijk dan ook naar de module Zorn
palet - landschap op 25 oktober 2020.

11

SCHILDEREN
12

KEUKENSCHILDERIJEN

STRAND EN VETTE KLEI
SCHILDEREN MET STRUCTUUR

24X1XMAANDAG
ZONDAG

24X1XMAANDAG
ZONDAG
DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

doet boersma
13 SEPTEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
2

Zand door gesso of transparante mediums,
zorgt voor een structuur, die lijkt op het
zand op een strand of vette klei. Je leert
verschillende structuren te maken en daarna
deze te verwerken tot schilderijen. Je werkt
met paletmessen en penselen.

HULPMIDDELEN (ACRYL)
KOPEN OF KEUKENKASTJE?

PHTALO-KLEUREN
HOE WERK JE DAAR MEE?

doet boersma
20 SEPTEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

2

In deze workshop maak je keukenschilderijen,
met als onderwerp fruit. Je leert
minischilderijen te maken van aardbeitjes
en maxi schilderijen van appels, peren, e.d.
Leuk, om composities te schilderen voor
in de keuken. Je leert de beste compositie
te kiezen, in lagen te werken en te werken
aan kleurstellingen. Kortom, een lekkere
schilderdag.

24X1XMAANDAG
ZONDAG

24X1XMAANDAG
ZONDAG
DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

doet boersma
27 SEPTEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
2

In deze workshop leer je phtalo te herkennen
en toe te passen. Phtalo blauw en phtalo
groen ‘straalt’ helder. Als je mengt met
deze kleuren ontstaan er onverwachte
kleurmengingen. Phtalo cyanide zit ‘verstopt’
in verschillende kleuren.
Als je dit leert herkennen, maakt dit het
mengen makkelijker. Je maakt prachtig
turquoise en mooie grijzen. Ook leer je
hiermee bijzondere kleurcombinaties te
schilderen. Je past dit toe door verschillende
onderwerpen te schilderen, zoals een
zeegezicht en bomen.

ZORN PALET
LANDSCHAP

SYBRANDA WIERINGA
4 OKTOBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

24X1XMAANDAG
ZONDAG
DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

2

MONICA JONKERGOUW
25 OKTOBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

2

Hulpmiddelen zijn middelen die aan de verf
Titaan wit, Gele oker, Cadmium rood licht en Ivoor
toegevoegd kunnen worden om bepaalde
zwart: het Zorn Palet. Anders Zorn (1860-1920)
effecten te bereiken. Vaak zijn ze duur en
was een Zweedse schilder die voornamelijk met dit
maak je er minder gebruik van dan bij
eenvoudige palet schilderde. In deze module leer je
aanschaf verwacht. Een leuke workshop om te o.a. hoe je met dit beperkte palet een grote variatie
ontdekken wat je zoal uit je keukenkastje kunt aan subtiele tonen en kleuren kunt mengen. Je
halen om dezelfde effecten te bereiken als het maakt kleurproefjes. Deze kleuren leer je toepassen
hulpmiddel uit de winkel.
in je schilderijen. N.a.v. foto’s schilder je met
dit palet een realistisch en ruimtelijk landschap.
Naast compositie en vorm is er aandacht voor
atmosferisch- en kleurperspectief.
De module wordt ingeleid met een presentatie van
schilderijen en aquarellen van

Anders Zorn en afgesloten met een werkbespreking
van de tijdens de module gemaakte werken.
Meer Zorn? Kijk dan ook naar de module Zorn palet model op 13 maart 2021.
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AQUARELLEREN
DE BASIS

OLIEVERF INSTRUCTIEDAG
DE BASIS
24X1XMAANDAG
ZONDAG

24X1XMAANDAG
ZONDAG
DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

SYBRANDA WIERINGA
1 NOVEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
2

candace charlton
8 NOVEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 75,00 incl. koffie/thee
excl materiaal en lunch

OOSTERSE PENSEELSTREKEN

MET KLEUR MEER KRACHT

2

Wil je met olieverf werken en voel je je hier
onzeker over? In deze module leer je in één
In deze basisworkshop krijg je de gelegenheid dag hoe je om kunt gaan met deze verf.
de techniek van het aquarelleren stap
voor stap onder de knie te krijgen. Welke
Alle nodige informatie om verder aan de slag
materialen heb je nodig en wat kun je er mee. te kunnen gaan met olieverf komt aan bod.
Een leerzame workshop die je ook bij het
werken met andere materialen o.a. OostO.a. het principe ‘mager tot vet’, verfopbouw
Indische inkt en acrylverf van dienst kan zijn. en drogingstijd, nat in nat schilderen,
transparant en dekkend gebruik van verf
worden behandeld.
Ooit overwogen te gaan aquarelleren?

24X1XMAANDAG
ZONDAG

24X1XMAANDAG
ZONDAG
DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

sybranda wieringa
22 NOVEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

Haal meer kracht uit je palet.
In deze workshop leer je een krachtige
kleurcompositie op te zetten.
Vervolgens krijg je de gelegenheid om met
zelf gemengde kleuren de best mogelijke
perspectivische effecten te bereiken. En
tot slot leer je hoe je je werk in kunt lijsten
zodat je jouw kleurgebruik het best uit laat
komen.

DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
2

VLEKKEN ALS UITGANGSPUNT
ABSTRACT SCHILDEREN

sybranda wieringa
17 JANUARI 2021
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

24X1XMAANDAG
ZONDAG
DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

2

De oosterse penseeltechniek is gebaseerd op
oude tradities waarbij houding, de snelheid
en het juist hanteren van het penseel centraal
staan. Een leerzame workshop waarbij je
je bewust wordt van de eenvoud, kracht en
schoonheid van de penseelstreek.

doet boersma
17 JANUARI 2021
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 excl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

2

Je leert mooie vlekken maken vanuit sterk
verdunde verf én vanuit de beweging van je
hand. Die vlekken verwerk je in een gelaagd
(abstract) schilderij. Een schilderdag, waar je
lekker los leert werken.

LET OP Je neemt eigen materialen mee (we
sturen een materiaallijst toe, zodat je kunt
checken
wat je misschien nog extra aan kunt schaffen).
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24X1XMAANDAG
ZONDAG

24X1XMAANDAG
ZONDAG
DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

doet boersma
24 JANUARI 2021
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
2

In deze workshop maken je abstracte
schilderijen met verschillende technieken.
Je werkt vanuit verschillende startpunten:
kleurvlekken én donker en licht. Je leert
werken met lyrische vlekken en geometrische
vlakken. Je schildert in lagen, zodat de
abstracte schilderijen interessant zijn om
naar te kijken. In een geheel eigen stijl en
kleurkeuze.

kees van der wetering
13 FEBRUARI 2021
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

2

Met een aardappelschilmesje graveer je direct
in de natte aquarel. Met een Aquarel-Ets als
resultaat. De verdiepte lijnen in de aquarel
vullen zich met het pigment van de kleur,
waardoor er een fraai Ets-effect ontstaat.
Toegepast in zowel lichte als donkere kleuren.
De Ets-lijnen geven de aquarel een verrassend
effect.

ACRYL SCHILDEREN

doet boersma
14 FEBRUARI 2021
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
2

Als je verliefd bent op de Waddeneilanden
en de sfeer hiervan wilt leren schilderen, dan
biedt deze module daar een mogelijkheid
voor. Je leert duinen en helmgras schilderen
en diepte in de zee te schilderen.
Je verwerkt dit in verschillende eilandschilderijen.

24X1XMAANDAG
ZONDAG

24X1XMAANDAG
ZONDAG

24X1XMAANDAG
ZONDAG
DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

BERM
SCHILDEREN

SCHADUW EN LICHT

EILANDLIEFDE
ACRYL SCHILDEREN

AQUAREL-ETS
GECOMBINEERDE TECHNIEK

ABSTRACT!
ACRYL SCHILDEREN

doet boersma
7 MAART 2021
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
2

Deze module leer je de kleuren van
schaduwen schilderen. Je maakt gebruik
van verdonkerde of complementaire kleuren.
Je gaat spannende schilderijen schilderen
en de kracht van schaduwen versterken in
verschillende onderwerpen.

doet boersma
28 MAART 2021
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

2

Acrylverf is uitermate geschikt om vlot lagen
over elkaar te schilderen en correcties tijdens
het schilderen uit te voeren. Je leert een berm
schilderen van ‘achteren’ naar ‘voren’ met
de details als laatste. Je schildert dus vanuit
grote vlakken naar kleine details. Je werkt op
paneel.

Tijdens deze module ga je aan de slag met
het uitproberen van deze techniek. Je maakt
een bijzondere aquarel mvan een oer-Fries
landschap in meerdere lagen en past een
gecombineerde techniek toe: aquarelleren én
graveren.
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‘De natuur –

GROOT FORMAAT
SCHILDEREN

ik wilde haar kopiëren,
ik kon het niet.
Maar ik was tevreden
over mezelf toen ik ontdekte
dat je de zon niet kunt weergeven,
dat je haar met iets anders moet
uitbeelden… met kleur.’

paul cézanne

franse schilder.
1839-1906

FIGURATIEFSCHILDEREN
WEEKEND

PORTRETWEEKEND
SCHILDEREN
1X VR
24XAVMAANDAG
+ZA + ZO

DOCENT: DOET BOERSMA
START: 2, 3 EN 4 OKTOBER 2020
TIJD:
vr av 19.30-22.00 uur
za + zo 09.00-17.00 uur
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 195,00 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch
5

Deze module biedt de mogelijkheid om
eigen concepten schilderachtig verder te
ontwikkelen. Je kunt een eigen uitgangspunt
nemen, zelf het formaat bepalen, abstract
werken of een figuratief uitgangspunt
nemen dat je zelf abstraheert. Je wordt
individueel begeleid bij je project(en) d.m.v.
werkbesprekingen: inhoudelijke en technische
begeleiding.
Je werkt met eigen materialen op ca. 1 x 1
meter. Je kunt aan meerdere doeken werken,
zodat je steeds even afstand kunt nemen van
je werk. Zo kan ook het ene doek drogen
terwijl je aan het andere werkt. Je kunt een
doek meenemen, waar je “niet verder mee
komt”, zodat je daar tijdens deze module
verder aan kunt werken.
Vrijdagavond 19.30 uur inrichten werkhoek en
evt. overleg project. Atelier open op za en zo
09.00-17.00 uur. Begeleiding tussen 10.00-16.00
uur.

1X VR
24XAV+ZA
MAANDAG
+ ZO
DOCENT: candace charlton
DATA:
27, 28 EN 29 NOVEMBER 2020
TIJD:
vrijdagavond 19.30-22.00
za+ zo 10.30-16.00 uur
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 195,00 incl. materiaal
+ koffie/thee, excl lunch

5

In dit weekend leer je hoe je een portret moet
schilderen aan de hand van portretfoto’s en
een schilderstappenplan
Als uitgangspunt gebruik je een portretfoto
en leert deze stap voor stap opzetten en
uitwerken. Je werkt met basispaletkleuren
arcrylverf. Deze module is geschikt voor
deelnemers die al wat gevorderd zijn.

3 DAGEN - 3 SCHILDERIJEN
OMSCHILDEREN
1 X VR AV + ZA + ZO

DOCENT: candace charlton
DATA:
5, 6, 7 MAART 2021
TIJD:
vr av 19.30-22.00 uur
za + zo 10.30-16.00 uur
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 195,00 incl. materiaal
incl. koffie/thee

5

De Noorse schilder Odd Nerdrum zei; “alles
moet omringd zijn door zichzelf.”
Met deze uitspraak als inspiratie maak je in
dit weekend een schilderij van een
menselijke figuur in een betekenisvolle en
verhalende omgeving. Dit kan een landschap,
een interieur, of een geabstraheerde ruimte
zijn.
Er zal gewerkt worden met een
schilderstappenplan en foto’s als
referentiemateriaal. Je ontwikkelt technische
vaardigheden in observatie van de menselijke
figuur, compositie en het opbouwen van
verflagen (acryl). Desgewenst kan er op groot
formaat gewerkt worden, met één of
meerdere figuren in één compositie.

1X VR
24XAVMAANDAG
+ZA + ZO
DOCENT: DOET BOERSMA
START: 19,20, 21 MAART 2021
TIJD:
vr av 19.30-22.00 uur
za + zo 09.00-17.00 uur
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 195,00 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch
5

Ieder kent het: het niet afgemaakte werk dat
blijft staan en ‘nooit af komt’.
Je komt er gewoon niet meer uit of je weet
niet hoe je het af kunt maken. In deze module
kom je er achter. Je kunt het veranderen,
verstoren of (af)maken in deze drie dagen.
Je wordt individueel begeleid bij je project(en)
d.m.v. werkbesprekingen: inhoudelijke en
technische begeleiding.
Je kunt aan drie afzonderlijke doeken werken
of aan een serie van drie schilderijen.
Vrijdagavond 19.30 uur inrichten werkhoek en
evt. overleg project. Atelier open op za en zo
09.00-17.00 uur. Begeleiding tussen 10.00-16.00
uur.
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IEDEREEN KAN TEKENEN!
HET VERVOLG

IEDEREEN KAN TEKENEN!
DE BASIS

TEKENEN

12X
24XWOENSDAG
MAANDAG

20

DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

AAFKE STERENBERG
16 SEPTEMBER 2020
13.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 270,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

12X
24XWOENSDAG
MAANDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

24

“Ik kan niet tekenen, hoor!”
Klinkt je dat bekend in de oren? En zou je
toch graag willen tekenen?
Iedereen kan het, tenminste, als je alles
durft los te laten wat je tot nog toe geleerd
hebt. Dan kom je erachter dat tekenen heel
gemakkelijk is. Omdat je leert zien zoals de
dingen daadwerkelijk zijn en niet zoals je
denkt dat ze zijn. Tekenen d.m.v. ‘kijken’, niet
door te ‘weten’. Dit maak je je eigen door
het trainen van een aantal basisvaardigheden
waardoor je in contact komt met je
rechterhersenhelft (dat deel waar je creatieve
brein zit). Hierdoor ontwikkel je een andere
manier van kijken.
Deze module is ook een goede basis voor
schilderen en ander ruimtelijk werk. Er wordt
gewerkt met fineliner en houtskool.

AAFKE STERENBERG
16 SEPTEMBER 2020
09.30-12.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 270,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

12X
24XWOENSDAG
MAANDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

24

Deze tekenmodule is voor mensen die de
basismodule ‘Iedereen kan tekenen!’ hebben
gevolgd.
De basistechnieken worden in deze
tekenmodule uitgebreid en in de oefeningen
vindt steeds meer verdieping plaats. Het
principe blijft hetzelfde: anders leren kijken
waardoor je heel gemakkelijk tekent.
In deze vervolgmodule ontdek je dat het
steeds makkelijker wordt de bemoeienissen
van je linkerhersenhelft uit te schakelen. De
rechterkant, die alles wat tekenen betreft
leuk vindt, neemt het over. Je zult ontdekken
dat je al snel kunt tekenen wat je ziet. En het
belangrijkste: je wordt je bewust van jouw
manier van kijken en ontdekt een persoonlijke
manier van tekenen.
Er wordt gewerkt met verschillende
materialen zoals houtskool, pastelkrijt en
Oost-Indische inkt.

VOGELS
TEKENEN

ONTDEK DAT JE KAN TEKENEN!

MODELTEKENEN

MONICA JONKERGAUW
16 SEPTEMBER 2020
19.30-22.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 332,- excl. materiaal
incl.MODELKOSTEN + koffie/thee

DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
24

Terwijl een model voor poseert, leer je met
diverse tekenmaterialen weer te geven wat je
ziet.

24X
1X ZATERDAG
MAANDAG

24X
1X ZATERDAG
MAANDAG
AAFKE STERENBERG
5 SEPTEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
2

Tekenen, iedereen kan het!

In één dag ervaren hoe het is om te tekenen
vanuit het contact met je rechterhersenhelft,
Elke les start met een opdracht en korte uitleg dat deel van je hersenen waar je creatieve
over de werkwijze en het materiaal. Gebruikte brein zit. Tekenen d.m.v. ‘kijken’, zoals het
materialen: houtskool, conté- en pastel krijt en werkelijk is en niet d.m.v. ‘weten’ zoals je
o.i.Inkt. We werken afwisselend met korte en denkt dat het is.
langere standen van het model. Bij de kortere
standen richten we ons voornamelijk op de
Gedurende de dag krijg je allerlei
karakteristiek van het hele figuur maar ook de verschillende tekenoefeningen aangeboden.
opzet van een portret zal aan de orde komen. Er wordt lekker los en onbevangen getekend.
Bij de langere standen leer je plasticiteit weer Aan het eind van de dag is precies in je
te geven, details uit te werken
tekeningen aan te wijzen waar je getekend
en hoe kleur je tekening kan verrijken.
hebt met je hoofd (het weten) en waar met
Aan het eind van elke les volgt een
het oog (het kijken) en het verschil dat dat
werkbespreking.
maakt in je tekeningen en tekenhandschrift.

doet boersma
26 SEPTEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

2

Ben je een liefhebber van vogels en zou
je die graag willen leren tekenen? Je leert
vanuit basisvormen vogels tekenen met
verschillende tekenmaterialen. Je gebruikt
foto’s (eigen foto’s of uit de collectie van
de kunstacademie). Misschien wil je deze
workshop gebruiken om ook buiten vogels
naar waarneming te leren tekenen? Omdat
vogels in de natuur meestal bewegen, leer
je ook tekenen aan de hand van bewegende
vogels op videobeelden.
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PENTEKENEN

HOUTSKOOL ONTDEKKEN

TEKENEN

24X1XMAANDAG
ZONDAG

22

DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

SYBRANDA WIERINGA
12 SEPTEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

24X1XMAANDAG
ZONDAG
DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

2

Houtskool is een ongecompliceerd materiaal.
Maar dat betekent niet dat je er geen
interessante dingen mee kunt doen. Laat je
in deze workshop leiden door licht-donker
contrasten waarbij de ondergrond waar je
op tekent een even grote rol speelt. Een
ontdekkingsreis voor zowel (absolute)
beginners als gevorderden.

WINTERGROENTE
BOTANISCH TEKENEN

sybranda wieringa
15 NOVEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

24X1XMAANDAG
ZONDAG
DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

2

Het is leerzaam te ontdekken dat je met pen,
inkt en het juiste papier prachtige tekeningen
kunt maken. Met gevoelige, strakke, dikke,
dunne lijnen, stippen, arceringen teken je een
prachtig sfeerbeeld. Laat je verrassen door je
eigen pentekeningen.

MONOCHROOM
EXPERIMENTEEL TEKENEN

HENNIE DIJK-STEL
6 DECEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

Juist in de wintertijd geniet je van groen
dichtbij: de groentes en vruchten op je
aanrecht. Ze zijn geweldig inspirerend.

24X1XMAANDAG
ZONDAG
DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

2

HENNIE DIJK-STEL
21 MAART 2021
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

‘men zegt altijd dat
tijd de dingen verandert,
maar in werkelijkheid
moet je zelf

2

Je hebt gewoon zin om te tekenen. Dat wat je
ziet vastleggen met lijnen en misschien al wel
met arceringen.
Maar met simpel potlood tot een kunstzinnig
Je gaat in de workshop kijken met de ogen
resultaat komen, vergt een langere weg. Dat
van botanische kunstenaars, zowel de
experiment gaan we samen aan.
wetenschappers als de hedendaagse collega’s. Het materiaal is simpel, maar in alle
hardheden ook enorm uitgebreid. Gum hoort
Leer hoe je zoiets opzet met potlood en
er bij, papier en los grafietpoeder, maar ook
daarna op je eigen wijze vastlegt met
licht/donker contrasten, foto’s, rasters en de
kleurpotlood of aquarelverf. Arts and crafts!
mogelijkheden van de computer. Hoe oude
en eigentijdse kunstenaars er mee werkten
en werken kan ons inspireren. Maar zoals
bij alles instructies moet je alleen dat ervan
overnemen wat voor jou van belang is. Aarzel
niet om datgene wat voor jouw ontwikkeling
niet van belang is te laten schieten. Maar
ga het experiment aan met het simpelste
materiaal wat er bestaat : een potlood.

de dingen veranderen.’

andy warhol

amerikaans kunstenaar
1928-1987
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TEKENEN & SCHILDEREN
24

PORTRET
TEKENEN EN SCHILDEREN

TEKENEN EN SCHILDEREN
DE CARROUSEL
24X DAGDEEL
DOCENT: DOET BOERSMA, SYBRANDA WIERINGA,
HENNY DIJK-STEL/FIMMY KOOIJKER
START: 15, 16, 17 OF 18 SEPTEMBER 2020
TIJD:
Dinsdagochtend of -avond
Woensdagochtend of -avond
Donderdag- en vrijdagochtend
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 540,- excl. materiaal
incl. koffie/thee
48

In deze module wordt meestal de eerste 20
minuten geschetst om de tekenvaardigheid
te vergroten en/of wordt er een (nieuwe)
techniek uitgelegd en uitgeprobeerd. Er
wordt gewerkt aan de hand van een indeling
van technieken en thema’s die de docent
voorstelt. Je kan (deels of helemaal) afwijken
van dit programma en individueel werken en
hierin begeleid worden. Er wordt uit gegaan
van jouw startniveau waardoor de lessen
laagdrempelig zijn. Doet verzorgt twaalf
lessen, Sybranda verzorgt er 6, aangevuld
door 6 lessen van óf Hennie óf Fimmy,
afhankelijk van het gekozen dagdeel.

BASIS & VERVOLG
TEKENEN EN SCHILDEREN
24X24X
DONDERDAG
MAANDAG

DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

candace charlton
17 SEPTEMBER 2020
19.30-22.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 560,- excl. materiaal
incl. modelkosten + koffie/thee

In deze portretmodule kunnen beginners
én gevorderden aan de slag. De module
is ingedeeld in verschillende onderdelen:
portrettekenen en -schilderen aan de hand
van een model, én aan de hand van foto’s
als referentiemateriaal. Zo leer je stapsgewijs
een portret op te bouwen in verschillende
verflagen.
Er ligt veel nadruk op het belang van
goed leren kijken en het ontwikkelen van
technische vaardigheden om je observaties
vorm te geven in verf.
Hiernaast wordt je gestimuleerd te
onderzoeken hoe het innerlijke leven van je
onderwerp zich uitdrukt in de fysieke vorm.

24X24X
DONDERDAG
MAANDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

48

‘Ik schilder niet volgens een idee,

corina blom
17 SEPTEMBER 2020
13.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 540,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

want ideeen zijn waardeloos.
Ik wil alleen maar lekker verven;
ik ben toch immers een

48

Tijdens de teken- en schilderlessen van Corina
Blom wordt er aandacht besteed aan basiskennis van tekenen en schilderen: het mengen
van kleuren, het creëren van diepte in een
schilderij en het schilderen van verschillende
thema’s. Je leert tekentechnieken toepassen
en je probeert verschillende tekenmaterialen uit. Beginnende studenten krijgen meer
instructie over het gebruik van verf, tekentechniek of palet. Gevorderden werken aan het
uitbreiden van thema’s en het ontwikkelen
van een eigen stijl. Aan het begin van de
module wordt een werkplan opgesteld van
thema’s en technieken (inbreng studenten).
Je kunt afwijken van het werkplan en (deels)
individueel werken en begeleid worden.

gewone jongen en al die flauwekul van
kunst en hogere ideeen
kan me gestolen worden.’
jan cremer

nederlands kunstenaar
1940

25

MIXED MEDIA
26

ILLUSTRATIE: VAN CONCEPT TOT BOEK

24X
12XMAANDAG
DINSDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

laurens bontes
15 SEPTEMBER 2020
13.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 270,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
24

D.m.v. diverse opdrachten uit de praktijk
maak je kennis met het werkproces van een
illustrator. Van concept tot boek.
Aan bod komen o.a. omdenken en research
doen, karakterdesign, illustraties voor
verschillende media zoals een krant,
tijdschrift of boek. Je maakt n.a.v. een zelf
uitgekozen gedicht of verhaaltje een klein
boekje met typografie. Daarnaast leer je
over de mogelijkheden om een illustratie te
reproduceren en aanleveren bij een drukker.
Wat is resolutie en hoe groot moet je iets
maken voor drukwerk of beeldscherm? Wat
gebeurt er met de kleuren als je een tekening
laat drukken of op een andere manier
reproduceert? Vragen waarop je in deze
module antwoord krijgt.

SURFACE DESIGN
TEXTIEL MANIPULEREN

MAAK JE EIGEN PRENTENBOEK
COLLAGETECHNIEK

stern nijland
11 JANUARI 2021
09.30-12.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 270
excl. materiaal
incl. koffie/thee

12XMAANDAG
DINSDAG
10X

6X
24XWOENSDAG
MAANDAG

24

DOCENT: mariet rankenberg & marieke smink
LESDATA: 9, 23 SEPT. 7, 21 OKT., 4 EN 18 NOV. 2020
(6 LESSEN, 1X PER 2 WEKEN)
TIJD:
19.00-21.30uur
LOCATIE: hawar - oldeberkoop
KOSTEN: € 200,- incl. materiaal
+ koffie/thee
12

Je eigen prentenboek: het mooiste dat er is!
Iedereen die zelf graag tekent of schrijft heeft
er vast wel eens over gedacht om een eigen
prentenboek te maken.
In deze module word je aan de hand van
een thema begeleid bij het schrijven van
een kort verhaal. Dit verhaal moet simpel
en treffend zijn. Je maakt daarbij je eigen
illustraties. Hiervoor gebruik je een gemengde
collagetechniek.
Zodra je tekst en beeld samenvoegt, heb je
een zelfgemaakt prentenboek. Dit kun je
voorlezen, zelf laten drukken of uitgeven en
uitdelen, dat is aan jou!

KIJKKASTJES MAKEN

MIXED MEDIA COLLAGE
WEEKEND

In deze module staat het manipuleren
van stof en vezels door middel van allerlei
technieken centraal met als doel een eigen
beeldtaal in textiel ontwikkelen. Het wordt
een inspirerende zoektocht naar combinaties
van technieken en materialen die voor jou
interessant zijn en een duidelijke meerwaarde
opleveren in je eigen werk.
We laten ons inspireren door klassieke
technieken, door hedendaagse textielkunst
en door wat er momenteel gaande is.
We dagen je uit om deze te vertalen naar
een eigen interpretatie. Aan bod komen
o.a. druktechnieken op stof, borduur- en
transfertechnieken, hittemanipulatie, haak- en
breitechnieken en mixed media.

24X
1X ZATERDAG
MAANDAG

1X
24X
ZA+ZONDAG
MAANDAG
DOCENT:
DATA:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

marcel goossen
7 EN 8 NOVEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 165,40 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
4

Collage is een techniek die heel veel vrijheid
verschaft, heel veel overhoop kan gooien
(ontregeling van vorm en inhoud).
Het mooie van een collage is dat je, dankzij
het combineren van verschillende media,
nooit het gevoel hebt dat je een schilderij,
een tekening of een foto maakt. Het is een
techniek waarbij de verschillende media
als middel worden ingezet, en het beeld
prominent centraal staat.
Tijdens de workshop neem je een
kunsthistorische duik in de collage als
kunstvorm en maak je natuurlijk ook zelf een
collage.

stern nijland
12 DECEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

2

Kijkkastjes bestaan al heel lang.
Een poppenkast (zoals het muizenhuis)
is eigenlijk ook een 3D-kijkkast. Of een
ouderwetse kijkdoos met figuurtjes en een
kijkgat, met of zonder bewegende onderdelen.
Een driedimensionaal kijkkastje wordt ook
wel een diorama genoemd, of achter glas een
bavelaar.
Tijdens de workshop maak je een open
kijkdoosje met platte illustraties op karton, die
je vervolgens als op een minitoneeltje achter
elkaar plaatst. Je krijgt een dieptewerking en
3D-effect. Je illustraties komen als het ware
tot leven.

27

GRAFISCHE TECHNIEKEN
BASIS

GRAFISCHE TECHNIEKEN
VERVOLG

GRAFIEK

24X DINS24XOFMAANDAG
VRIJDAG

28

DOCENT: dik hageman
START: 15 OF 18 SEPTEMBER 2020
TIJD:
dinsdag 19.30-22.00 uur
vrijdag 09.30-12.00 uur
LOCATIE: grafisch atelier leeuwarden
KOSTEN: €540,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

48

Maak stap voor stap kennis met verschillende
grafische technieken, zoals hoogdruk,
diepdruk en zeefdruk. Je leert je beeldend en
grafisch uit te drukken door het maken van
een linoleumsnede, een lijnets, aquatint en het
maken van een zeefdruk. Je leert omgaan met
pers en inktrollers, het maken van voorstudies,
werken met materialen als linoleum en hout,
composities maken, ritme, beeldanalyse,
drukvolgorde, warme/koude kleuren en
werken van licht naar donker. Kortom aan het
eind van deze module ken je de verschillende
druktechnieken en heb je ermee gewerkt. Je
hebt meer inzicht in hoe je deze technieken
voor jouw beeldend werk in kunt zetten.

24X WOENS24XOFMAANDAG
VRIJDAG
DOCENT: dik hageman
START: 16 OF 18 SEPTEMBER 2020
TIJD:
woensdag 19.30-22.00 uur
vrijdag 13.30-16.00 uur
LOCATIE: grafisch atelier leeuwarden
KOSTEN: €540,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

MEERKLEUREN LINOSNEDES MAKEN
WEEKEND

STEMPELEN 2.0

48

In deze vervolgmodule gaan we dieper in op
de verschillende grafische technieken die je
in de basismodule geleerd hebt. De nadruk
komt nu meer te liggen op de beeldende
ontwikkeling en bestaat uit twee projecten.
In het eerste project onderzoeken we een
formeel beeldaspect (zoals bijvoorbeeld lijn,
contrast of ritme), naar aanleiding hiervan
maak je een grafisch werkstuk. Bij het
tweede project gaan we naar aanleiding van
een gekozen of zelf geschreven tekst een
serie prenten maken, waarbij we ook met
typografie aan de slag gaan. De resultaten
van beide projecten worden gepresenteerd in
een proefexpositie in het Grafisch Atelier.

1X
24X
ZA+ZONDAG
MAANDAG

24X
1X ZATERDAG
MAANDAG
DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

jamilla beukema
5 DECEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

DOCENT:
DATA:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
2

Leer je eigen stempels te snijden!
Een stempel is mini grafiek, verpakt in een
handzaam, bruikbaar en toegankelijke
druktechniek.
Stempels zijn verrassend toepasbaar,
bijvoorbeeld om een kaartje te maken, op je
envelop te drukken of om een eigen decoratie
of beeldverhaal te stempelen.
Je hoeft niet goed te kunnen tekenen en de
snijtechniek is eenvoudig te leren. Je snijdt
in zacht rubber gemakkelijk je stempels
en je kunt ze oneindig hergebruiken. Met
stempelkussens druk je op verschillende
manieren je stempels af.

GRAFIEK
WEEKEND

stern nijland
21 EN 22 NOVEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 165,40 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

1X24X
ZA+ZONDAG
MAANDAG
DOCENT:
DATA:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

4

Linosnedes maken is een hoogdruktechniek,
wat betekent dat je wegsnijdt wat je niet in
beeld wilt hebben en laat staan wat je wel
wilt afdrukken. Je drukt de hoge delen af.
Linoleum is een materiaal waarin je mooie,
sterke en grafische beelden kunt maken. Het
materiaal is leidend bij je vormentaal en je
kleurgebruik.
Je maakt een meerkleuren schetsontwerp
dat je uiteindelijk opzet op je linoleumplaat.
Met gutsen ga je snijden. We werken met één
plaat en de wegsnijtechniek. Je drukt eerst
lichte kleuren af, dan snijd je verder en daar
druk je donkerder kleuren overheen. Je mooie
afdrukken worden besproken en die neem je
mee naar huis.

doet boersma
10 EN 11 APRIL 2021
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 165,40 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

4

Twee dagen werken aan het maken van
eigen drukken in verschillende technieken. De
technieken die je leert zijn: etsen, monoprint,
linodruk, materiaaldruk en gemengde
druktechnieken. Het zijn gezellige dagen, met
waslijnen vol met afdrukken die hangen te
drogen. Het is ook spannend, want je bent
benieuwd naar de afdrukken van je mededeelnemers en van jezelf. Als je de technieken
kent kun je lekker aan de slag met eigen
projecten.

29

KUNST BUITEN
30
30

LANDART
TEKENS IN HET LANDSCHAP

ART JAM

VRIJDAG
10X6XMAANDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

derk den boer
4 MAART 2021
13.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 147,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

24X
1X ZATERDAG
MAANDAG
DOCENT:
DATUM:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

12

Al vroeg in de geschiedenis en in veel culturen
hebben mensen tekens in het landschap
aangebracht. In de zestiger jaren werd landart
een markante en aansprekende richting in de
kunst Het is van origine een buitenkunst en
vooral een doe-kunst.
Deze module is dan ook gebaseerd op ‘leren
door te doen’. Uitgangspunt hierbij is ‘de
sleutel voor het ontwerp ligt in het gebied’.
Stapsgewijs doorloop je de essentiële
processtappen. Van een eigen verbinding met
het werkgebied, via ideevorming, ontwerp en
werkplan tot en met de uitvoering.
Je werkt in de omgeving van Kunstacademie
Friesland.

MACHIEL BRAAKSMA
24 OKTOBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

‘Wetenschap probeert te verklaren.
Kunst doet dat niet.
In kunst gaat het niet om verklaringen,
maar om inspiratie.

2

Kunst is er om mensen te laten begrijpen

Het vierkant van Malevitsj? Dat kan maar zo
op straat liggen!

in wat voor een prachtige wereld wij leven.’

Tijdens deze Art Jam ga je naar buiten en
onttrekken je de kunst aan jouw omgeving,
door flink je zintuigen te gebruiken. Middels
een reeks verrassende, verschillende doeactiviteiten leer je anders naar de omgeving
te kijken en bespeur je dingen die normaal
gesproken onopgemerkt blijven. Je zoekt,
associëert, combineert en gaat aan de
slag met je bevindingen. Dit resulteert in
verschillende individuele en gezamenlijke
producten. Aan het einde van deze dag vul je
je buik met een wel verdiende, eigenhandig
gemaakte pannenkoek. Maar niet voordat
je die hebt begeesterd en bevorderd tot
kunstwerk.

engelse beeldhouwer
1898-1986

HENRY MOORE
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RUIMTELIJK

KERAMIEK
TECHNIEK & EXPERIMENT

32

24X
12XMAANDAG
DINSDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

liesbeth daale
12 JANUARI 2021
19.30-22.00 uur
floris versterateliers
€ 305,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

24

Je leert aan de hand van de verschillende
technieken om met klei een vrijstaande vorm
op te bouwen. Zo kunnen vormen worden
opgebouwd vanuit een duimpot, met rollen
klei, zachte en harde platen klei, m.b.v.
(steun)mallen en combinaties hiervan.
Je gaat experimenteren met het bewerken
van de huid van de klei (textuur) en diverse
decoratiemethoden met gekleurde slibs
(engobe) en glazuur.
De gevorderde deelnemers verdiepen zich
verder in de techniek van opbouwen en
glazuren. Er is ruimte om eigen ideeën
vorm te geven en een (eigen) thema te
onderzoeken en uit te werken in een
keramische vorm.
Werkbespreken is een onderdeel van deze
module.

24X
12XMAANDAG
DINSDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

machiel braaksma
12 JANUARI 2021
13.30-16.00 uur
kunstacademie friesland
€ 270,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

24X24X
DONDERDAG
MAANDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

24

De nadruk ligt op het kijken, kiezen, doseren
en associëren, zowel met het hoofd als vanuit
intuïtie.
De student maakt kennis met verschillende
materialen en (assemblage)technieken en
ook met verschillende manieren van kijken en
werken:
• vanuit het materiaal
• vanuit het verhaal/onderwerp/thema
• vanuit de beeldelementen (compositie,
kader, kleur, licht, textuur, ruimtelijkheid,
maat/verhouding, ritme, beweging, contrast)
• vanuit werkwijze
(bv opbouwen of weghalen)
Ruimtelijk leren denken en werken staat
voorop, met aandacht voor conceptueel
en voor associatief werken en ruimte voor
werken vanuit eigen thema’s.

BEELDHOUWEN 12 WEKEN
BEGINNERS EN GEVORDERDEN

BEELDHOUWEN 24 WEKEN
BEGINNERS EN GEVORDERDEN

RUIMTELIJK WERKEN
CONCEPTUEEL & ASSOCIATIEF

ruth vulto gaube
17 SEPTEMBER 2020
15.00-17.30 uur
atrium sneek
€ 645,- excl. materiaal,
excl. koffie/thee

12X24X
DONDERDAG
MAANDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

48

RAKU-STOKEN
AARDE, LUCHT, VUUR & WATER

ruth vulto gaube
14 JANUARI 2021
18.00-20.30 uur
atrium sneek
€ 332,50 excl. materiaal,
excl. koffie/thee

6X24X
DONDERDAG
MAANDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

24

foppe boersma
5 MAART 2021
09.30-12.00 uur
kunstacademie friesland
€ 197,- incl. materiaal
+ koffie/thee

Je leert verschillende materialen,
gereedschappen en technieken uit de
beeldhouwkunst kennen en daarmee
omgaan. Het omzetten van een inhoudelijk
thema naar een beeld tot aan uitwerking en
het kiezen van een sokkel zijn onderdelen
van de module. Je leert het beschouwen
van afgeronde werkstukken om het exacte
waarnemen te oefenen.

Je leert verschillende materialen,
gereedschappen en technieken uit de
beeldhouwkunst kennen en daarmee
omgaan. Het omzetten van een inhoudelijk
thema naar een beeld tot aan uitwerking en
het kiezen van een sokkel zijn onderdelen
van de module. Je leert het beschouwen
van afgeronde werkstukken om het exacte
waarnemen te oefenen.

Raku-stoken is de techniek waarbij je het
meest direct in aanraking komt met de
processen van pottenbakken.

Iedereen wordt op zijn eigen niveau
individueel begeleid: zowel kennismaking met
de grondprincipes van het beeldhouwen als
verdieping en uitbreiding van reeds verworven
kennis en vaardigheden zijn mogelijk binnen
de lessen.

Iedereen wordt op zijn eigen niveau
individueel begeleid: zowel kennismaking met
de grondprincipes van het beeldhouwen als
verdieping en uitbreiding van reeds verworven
kennis en vaardigheden zijn mogelijk binnen
de lessen.

Het toeval speelt een grote rol bij Rakustoken. Door nabewerking komen de
karakteristieken tevoorschijn: in de
geglazuurde delen zijn boeiende craquelépatronen ontstaan.

Professioneel gereedschap wordt tegen een
vergoeding van € 12,50 per module ter
beschikking gesteld.

Professioneel gereedschap wordt tegen een
vergoeding van € 12,50 per module ter
beschikking gesteld.

12

Na de inleiding en geschiedenis van het
Raku-stoken, wordt gewerkt aan het maken
van vormen van klei. Daarna worden
glazuurtechnieken behandeld en toegepast op
de voorgebakken objecten.

33

STOP-MOTION
BEELD IN BEWEGING

12X
24XWOENSDAG
MAANDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

Nynke venema
13 JANUARI 2021
19.30-22.00 uur
kunstacademie friesland
€ 270,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

24X
1X ZATERDAG
MAANDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

24

Er wordt tijdens deze 12 lessen gewerkt
aan de hand van opdrachten die je thuis
uitvoert en in de les worden besproken. De
opdrachten worden ingeleid aan de de hand
van voorbeelden en laten je anders kijken.
Iedere opdracht belicht een ander aspect van
de fotografie. Denk aan: reportage, detail,
zwart-wit, portret, landschap, licht, beweging,
analoge fotografie. Uiteraard is er ruimte voor
technische vragen.

VIDEOSAFARI
VIDEOWEEKEND

nynke venema
16 JANUARI 2021
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 82,70 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

1X
24X
ZA+ZONDAG
MAANDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

2

Stop-motion, ook wel frame animatie
genoemd, is een geweldige techniek om
filmpjes te maken. Door iets beeld voor beeld
op te nemen en daarna achter elkaar af te
spelen, suggereer je beweging.
Door voorbeelden en opdrachtjes maak
je kennis met verschillende stop-motion
technieken. Hiervoor gebruik je uiteenlopende
materiale: van viltstift, papier, foto’s tot klei en
allerlei voorwerpen. Aan het einde van de dag
heb je meerdere korte filmpjes gemaak.

Met wat voor soort camera je wilt
Zelf meenemen verplicht:
fotograferen is aan jezelf. Dit mag een mobiel - Fotocamera of mobiel/tablet om mee te
zijn, een professionele spiegelreflex camera en fotograferen
alles daar tussen in.
- Als je een smartphone of tablet hebt dan
is het handig vooraf een stop-motion app
te installeren. Bijvoorbeeld: iMotion of Stop
Motion Studio.
- Kabeltje om foto’s op laptop te kunnen
zetten

nynke venema
31 OKTOBER EN 1 NOVEMBER 2020
10.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 165,40 incl. materiaal + koffie/thee
excl lunch

4

Tegenwoordig kun je met alle smartphones
wel een video opnemen. Leer hoe je het best
opnames kunt maken met je smartphone. Hoe
je van deze opnames een goed lopend filmpje
kunt maken door te “knippen en plakken”
en tenslotte hoe je muziek, ondertiteling en
eventueel een vertelstem kunt toevoegen.
Aan het einde van de dag houden we een
première van alle filmpjes die zijn gemaakt.
Zelf meenemen:
- smartphone (of eventueel tablet), zorg dat je
in ieder geval 1GB vrij geheugen hebt en de
accu vol is
- laadkabeltje
- koptelefoonoortjes
- powerbank (optioneel)

VOOROPLEIDING

FOTO/VIDEO
34

KIJKEN DOOR EEN KADER
MIX VAN FOTOGRAFIE ONDERWERPEN

VOOROPLEIDING
MIX VAN TECHNIEKEN/MATERIALEN
24X WOENSDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

diverse docenten
16 SEPTEMBER 2020
19.30-22.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 595,incl. materiaal + koffie/thee

Deze module heeft een brede en thematische
insteek. Naast verschillende materialen en
technieken, maak je kennis met de basis van
een beeldend proces, waaronder onderzoek,
uitwerking, reflectie en bijsturing. Je werkt aan
een portfolio d.m.v. opdrachten in verschillende
technieken, zowel in het platte vlak als
ruimtelijk. Kijk voor meer informatie op onze site.
Ook als je niet van plan bent onze
beroepsopleiding te gaan doen, kun je
deze vooropleiding volgen. Er is geen
toelatingsgesprek nodig.
Als je de module Vooropleiding Beeldend
Kunstenaar positief afgesloten hebt, ontvang
je hiervoor een certificaat. Dit certificaat
biedt toegang tot de eerste fase van de
Beroepsopleiding Beeldend Kunstenaar van
Kunstacademie Friesland.
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BEELDEND ONDERZOEK I

VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.1

10X MAANDAG

PROCES

DOCENT: Nynke Venema
START: 21 september 2020
( 1X LES PER 2 WEKEN)
TIJD:
09.30-12.00 uur
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 295,- (max. 10 pers.)
excl. materiaal - incl. koffie/thee
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AUTOBIOGRAFISCH WERK
EIGEN THEMA

BEELDEND ONDERZOEK II

20

Beeldend onderzoek is de ontdekkingstocht
naar mogelijkheden met onderwerp,
materiaal, techniek, vorm en het effect op de
zeggingskracht van wat je maakt.
Je leert hoe je aan een thema komt en
welke stappen je in een beeldend proces
kunt maken. In de beginnersfase zijn dit:
ideevorming, verzamelen, maken, reflecteren.
Je krijgt opdrachten en werkt deels thuis.
Onderzoek en werk worden in de lessen
besproken. Aan het eind kun je een algemeen
proces doorlopen om tot eigen werk te
komen.
Wil je je beeldend proces meer eigen maken,
dan is de module Beeldend onderzoek II een
logisch vervolg.

VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.2

10X MAANDAG

DOCENT: Nynke Venema
START: 28 september 2020
( 1X LES PER 2 WEKEN)
TIJD:
09.30-12.00 uur
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 295,- (max. 10 pers.)
excl. materiaal - incl. koffie/thee

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.2
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

20

Deze module is een vervolg op de module
Beeldend onderzoek I
Je krijgt voor jezelf inzichtelijk wat jouw
manier van onderzoek doen is, waardoor je je
werk en werkwijze verder kunt ontwikkelen.
Je leert hoe je een onderzoek verder verdiept.
De stappen die aan de orde komen zijn
selecteren, evalueren, kritische reflectie en
uitwerking/vernieuwing. Je krijgt opdrachten
en werkt deels thuis. Onderzoek en werk
worden in de lessen besproken.

FUTURE CITIES

8X MAANDAG

machiel braaksma
14 SEPTEMBER 2020
09.30-12.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 236,- (max. 10 pers.)
excl. materiaal - incl. koffie/thee

DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
16

Voor iedereen die intensief aan het werk
wil met persoonlijk thema als uitgangspunt.
De opdrachten waarmee gewerkt wordt,
geven een kader waarbinnen je op zoek gaat
naar je eigen invulling en uitwerking. Er is
ruime aandacht voor het beeldend proces en
reflectie.
Zo groei je (verder) in het ontwikkelen van
autobiografische beelden. Techniek/medium
is vrij invulbaar (schilderen, sculptuur, foto,
installatie, video, e.d.). De lessen worden
ondersteund met voorbeelden uit de
beeldende kunst.
Van deelnemers wordt
zelfwerkzaamheid verwacht.

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.1

MATERIAAL ICONOGRAFIE
BEELDEND ONDERZOEK
8X MAANDAG

stephanie janssen
21 SEPTEMBER 2020
09.30-12.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 236,- (max. 10 pers.)
excl. materiaal - incl. koffie/thee

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.1
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

16

In deze project module maak je kennis met
uiteenlopende filosofen en kunstenaars die dit
thema onderzoeken. Daarnaast verken je jouw
persoonlijke positie ten opzichte van de stad.
In samenwerking met een collega-student
ga je op zoek naar de stad van de toekomst.
De visie op de toekomstige stad kan volgens
sommigen somber zijn, maar anderen zien
juist mogelijkheden. Zoals de Spaanse
kunstenaar Jorge Mañes Rubio, die een frisse
herstart van onze beschaving nodig vindt en
kansen ziet op… de maan.

12X MAANDAG

marcel goossen
23 NOVEMBER 2020
09.30-12.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 270,excl. materiaal - incl. koffie/thee

24

In deze module gaat het vooral over wat
materialen van zichzelf aan betekenissen
meedragen. Het inzetten van materialen op
grond van hun specifieke kwaliteit, betekenis
en symboliek staat centraal. Welke materialen
kies je en waarom? Welke betekenis hebben
ze voor jou als maker? Tijdens het project
onderzoek je welke persoonlijke binding
je hebt met een bepaald materiaal. Het is
mogelijk om een vorm van samenwerking te
kiezen waarbij de materialen elkaar versterken
en/of ondersteunen. Je werkt aan je eigen
onderwerp/thema. Er is ruime aandacht
voor het beeldend proces en reflectie.
Materiaal en techniek kies je zelf. De lessen
worden ondersteund met voorbeelden uit de
beeldende kunst.
Van deelnemers wordt
zelfwerkzaamheid verwacht.
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KUNST & VLIEGWERK
UIT JE COMFORTZONE!
‘mijn collages geven

VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.2

mij de mogelijkheid

DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

om stukjes van het alledaagse leven

PROCES

vorm te geven in een afbeelding.’

38

robert motherwell

amerikaans kunstenaar en graficus
1915-1991

EXTENDING THE BODY
VERLENGSTUK VAN JEZELF

CONNECTING THE DOTS
KIJKEN, PRATEN EN MAKEN
4X MAANDAG

machiel braaksma
1 MAART 2021
13.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 98,excl. materiaal - incl. koffie/thee

8

Bij beeldende kunst denk je misschien al
gauw aan een schilderij, tekening of een
sculptuur. Lange tijd waren dit ook de meest
voorkomende vormen. Dada was de eerste
kunstbeweging die de zaken flink opschudde.
Hun kunst vormde een protest en dat uitte
zich bijv. in bizarre voordrachten, extravagante
kostuums en provocerende kunstwerken.
Deze -destijds schokkende ontwikkelingenzorgden gaandeweg voor een grote rijkdom
aan mogelijkheden op het gebied van
beeldende kunst. Tegenwoordig kun je alles
aanwenden en inzetten om je gedachtegoed
vorm te geven: beweging, geluid, ruimte, het
landschap, menselijke verhoudingen, taal, je
lichaam en noem maar op.
In deze module zoek je samen naar een
geschikt medium en verrassen je jezelf en
elkaar door de vele verschijningsvormen
waarmee je een thema gestalte hebt gegeven.

4X 10X
HELEMAANDAG
VRIJDAG

24X DINSDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

Natasja knap, jan kalma, eveline vd pas
15 SEPTEMBER 2020
19.30-22.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 565,- (max. 12 pers.)
excl. materiaal - incl. koffie/thee
48

Samen bespreken we een rijk palet aan visies
en werk van hedendaagse kunstenaars.
De opdrachten die volgen zijn een
vertrekpunt. Geen eindstation. Je onderzoekt,
experimenteert, documenteert, presenteert en
reflecteert. Dit alles rond een aantal thema’s.
Techniek en materialen kies je steeds zelf. Je
werk wordt in de groep besproken. De nadruk
ligt hierbij op de inhoud en de zeggingskracht.
Je krijgt houvast door een vast werkritme,
steeds van opdracht, via onderzoek, naar
groepsfeedback.
Dit traject is geschikt voor alle beeldende
disciplines, voor makers met een
onderzoekende, nieuwsgierige houding.

STORYTELLING
WAT IS JOUW VERHAAL?

DOCENT:
LESDATA:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

wiesje gunnink
18, 25 SEPT., 2 EN 9 OKT. 2020
09.30-12.00 en 13.00-15.30 uur
Kunstacademie Friesland
€ 236,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

10X12XMAANDAG
VRIJDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

16

Laura Boomsma
15 JANUARI 2021
13.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 270,- excl. materiaal
incl. koffie/thee

24

Op welke wijze kan jouw lichaam
‘uitgebouwd’ worden?

Een kunstwerk dat een verhaal vertelt, wordt
narratieve kunst genoemd. Het is meestal
een weergave van een historisch, religieus
In ons leven kennen we protheses als brillen, of literair verhaal, maar het kan ook een
gehoorapparaten, etc. In deze module word
alledaagse gebeurtenis of herinnering zijn. De
je uitgedaagd om na te denken over wat er
inhoud van het verhaal is belangrijker dan het
nog meer als extensie kan verschijnen aan/
kunstmedium of de techniek.
op/ onder jouw lichaam. Je denkt na over
In deze module leer je over narratieve kunst.
welke betekenis jouw specifieke extensie heeft Je leer het verhalende element in kunst te
en over hoe komt deze eruit te zien. In vier
herkennen, door voorbeelden te bekijken uit
dagen waarin vlak en ruimtelijk schetst om
de kunstgeschiedenis en uit hedendaagse
uiteindelijk tot een extensie te komen die uit
kunst. Je ontdekt wat jij zelf wilt vertellen
jou groeit/bij jou hoort.
met je kunst en je leert dit in je eigen werk
weer te geven. De module bestaat uit
kunstgeschiedenis, kunstbeschouwing en het
maken van en reflecteren op eigen werk. We
werken tijdens de module met schilderen,
tekenen en (smartphone) fotografie. Aan
het eind van de module kun je jouw verhaal
optimaal overbrengen in je kunst.
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DENKEN OVER KUNST
KUNSTFILOSOFIE

KUNSTBESCHOUWING
SCHERP JE BLIK
VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.1

THEORIE

DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

40

DAAROM KUNST
KUNSTFILOSOFIE

FAST FORWARD

‘Concrete kunst
wil de wereld veranderen.

10X MAANDAG

derk den boer
11 JANUARI 2021
13.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 295,excl. materiaal - incl. koffie/thee

VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.2
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

20

Kunst ontstaat altijd in een context: een
samenleving. Kunst legt daardoor denkkaders
in bepaalde perioden bloot. Door de eeuwen
heen heeft kunst zo steeds een andere
betekenis gekregen. De manier waarop
mensen denken verandert voortdurend en dus
veranderen samenlevingen én daarmee de
kunst die ontstaat ook. In deze module krijg
je niet alleen zicht op verschillende stijlen en
stromingen, maar leer je ook stil te staan bij
de manier waarop je naar kunst kunt kijken.
Je wordt uitgenodigd om stapsgewijs op
verschillende kunstwerken en elkaars werk
te reageren en met elkaar daarover van
gedachten te wisselen. Theoretische uitleg,
groepsdiscussies en verschillende opdrachten
wisselen elkaar af. Na afloop kun je met
scherpere blik en nieuwe inzichten anders
kijken (en misschien nog wel meer genieten!)
naar kunst. Als maker kun je deze inzichten
ook gaan toepassen in je eigen werk.

martin brandsma
11 JANUARI 2021
13.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 147,incl. koffie/thee

10X MAANDAG

6X MAANDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:
12

‘Denken over kunst’ biedt een theoretisch
kader waarmee vanuit verschillende
gezichtspunten over kunst kan worden
nagedacht. Over wat kunst is en wat kunst
zou moeten zijn, en het denken over kunst in
een maatschappelijk en historisch kader.
Kunst kan ook als taal worden beschouwd,
met een eigen tekensysteem. Tijdens de lessen
staat de vraag centraal of kunst wel een
relatie met de werkelijkheid dient aan te gaan.
Naast de klassieke filosofen, zullen er ook
denkers aan bod komen die hun wortels
hebben in de (kunst)filosofie, muziek, proza,
antropologie en sociologie.
De inzichten en theorieën worden
geïllustreerd aan de hand van kunstwerken.

natasja knap & jan kalma
11 JANUARI 2021
19.30-22.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 295,- (max 10 pers.)
excl. materiaal
incl. koffie/thee

6X DINSDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

20

Waar ga jij écht voor als kunstenaar? Waar
sta je nu, waar zou je naar toe willen? In
deze module is volop aandacht voor dit soort
vragen.
Door gesprekken, reflectie en opdrachten krijg
je niet alleen meer inzicht in jouw identiteit
als kunstenaar, maar kun je ook jouw ideeën
voor de toekomst scherper krijgen. Je blik
vergroten en je stappen versnellen. Hoewel
niets vast staat, het kunstenaarschap is
immers hartstikke dynamisch, laat je aan het
eind van de module een tipje van de sluier
zien van wat jij in de toekomst zou willen
gaan maken of doen.
Deze module is geschikt voor deelnemers die al
wat verder gevorderd zijn. Collectieve bijdrage
van de deelnemers is bepalend.

ruth vulto gaube
22 SEPTEMBER 2020
19.30-21.30 uur
Kunstacademie Friesland
€ 147,incl. koffie/thee

Zij wil het bestaan
toleranter maken.
Zij wil de mensheid redden

20

Filosofische gesprekken over de werking en
taak van kunst en kunstenaar. Aan de hand
van teksten uit de filosofiegeschiedenis
(van Plato tot Nietzsche) en statements
van kunstenaars als Kandinsky en door de
studenten gekozen kunstenaars, bespreken
wij hoe denkbeelden die aan dit thema
gekoppeld zijn in de loop van de eeuwen
veranderd zijn. Deze module stimuleert de
deelnemers tot het formuleren van een eigen
visie betreffend de centrale vraagstelling
en het bepalen van een eigen positie als
kunstenaar.

van zijn meest gevaarlijke
furieuze gekte: ijdelheid.’

jean arp

Duits-Frans beeldhouwer,
schilder en dichter
1886-1966

De docent geeft aan welke teksten ter
voorbereiding op de lessen gelezen dienen te
worden. Hiernaast krijg je thuisopdrachten om je
eigen visie te kunnen formuleren. Houd hiervoor
rekening met extra tijdsinvestering.
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KUNST & ONDERNEMEN
42

TOEWERKEN NAAR
EEN EXPOSITIE
VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.2
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

ONDERNEMEN
IN DE KUNST
12X MAANDAG

stephanie janssen
30 NOVEMBER 2020
12.30-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 295,excl. materiaal - incl. koffie/thee

4X MAANDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

24

Voor (aankomend) kunstenaars die een
nieuwe stap zetten in hun ontwikkeling en
onder coachende begeleiding met een groep
toe willen werken naar een expositie. Je
maakt eigen werk of kiest als je dat wilt een
collega-student om mee samen te werken.
Middels (reflectie)gesprekken krijg je nieuwe
inzichten en word je uitgenodigd om je werk
en visie verder te ontwikkelen en scherper te
krijgen. Er is volop aandacht voor keuzes die
te maken zijn en de wijze waarop je je werk
gaat presenteren. Met de groep organiseer je
de expositieruimte en verzorg je de publiciteit
rondom de expositie.
Een hoge mate van zelfwerkzaamheid is vereist.
De docent biedt op een coachende manier
begeleiding.

doet boersma
8 FEBRUARI 2021
19.30-22.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 98,excl. materiaal - incl. koffie/thee

8

Je eerste stappen zetten op het gebied van
kunstzinnig ondernemerschap kan best lastig
zijn. Je hebt je voldoende ontwikkeld en staat
achter je werk. Nu wil je ontdekken of jouw
werk ook verkoopt. Maar hoe pak je dat aan?
Waar ligt jouw ‘doelgroep’ en welke prijzen
plak je op jouw werk?
In deze lessen krijg je antwoord op deze
vragen. Je krijgt opdrachten en maakt een
plan om mee verder te kunnen.
Onderwerpen die centraal staan zijn:
Communicatie en profilering (persoonlijk en
thematisch), prijsbepaling van jouw kunst en
het inzetten van verschillende sociale media
voor jouw kunstenaarspraktijk.

ARTIST STATEMENT I
SCHRIJVEN

ARTIST STATEMENT II
VERVOLG ARTIST STATEMENT I

PAPER
VERVOLG ARTIST STATEMENT II

VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.2

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.1

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.2

ONLINE MODULE

ONLINE MODULE

ONLINE MODULE

KOSTEN: € 75,-

KOSTEN: € 75,-

KOSTEN: € 125,-

dit is een online module. aan de hand van een
leidraad schrijf je thuis jouw artist statement
op je eigen pc/tablet/laptop. de tekst stuur je
daarna in ter controle. Je krijgt feedback en
suggesties van een docent.
2

dit is een online module. aan de hand van een
leidraad schrijf je thuis jouw artist statement
op je eigen pc/tablet/laptop. de tekst stuur je
daarna in ter controle. Je krijgt feedback en
suggesties van een docent.
2

dit is een online module. aan de hand van een
leidraad schrijf je thuis jouw paper op je eigen
pc/tablet/laptop. de paper stuur je daarna in
ter feedback. Je krijgt tips en
suggesties van een docent.
8

Een artist statement is een tekst die je kunt zien Met het schrijven van een artist statement doe je
als een introductie op je werk. In dit statement
niet alleen aan zelfonderzoek, maar probeer je
vertel je over het werk dat je maakt en over jouw ook anderen bij je werk te betrekken.
visie als kunstenaar.
Als je al eerder een statement hebt
Met deze online module moedigen we je
geschreven, weet je dat het knap lastig
aan om na te denken over je werk en visie.
kan zijn je visie en boodschap helder te
We prikkelen je schrijfproces met een aantal
verwoorden. Daarnaast zul je je tekst
vragen. Het resultaat is een basistekst die
regelmatig moeten updaten, omdat je werk
je kunt gebruiken voor je eigen website,
zich immers blijft ontwikkelen.
exposities en presentaties. Een artist
In deze online module helpen wij je hierbij.
statement zul je regelmatig moeten herzien.
Jouw eerder geschreven tekst pas je zo
nodig aan en breid je verder uit door relaties
Het is een organisch proces dat met je werk
mee ontwikkelt.
met andere kunstenaars te leggen. Je krijgt
feedback op jouw tekst en krijgt verschillende
Wil je je artist statement updaten en verder
bronnen aangereikt die aansluiten bij jouw
uitbreiden met zielsverwantschappen in de
werk/visie. Het resultaat is een tekst die je
kunst, dan is de module Artist statement II een
kunt gebruiken voor je eigen website, galeries,
logisch vervolg.
tentoonstellingen en publicaties.

Een paper is een schriftelijk werkstuk waarin
beknopt verslag wordt gedaan van een
onderzoek.
Wij leiden op tot beeldend kunstenaar, niet
tot schrijver. Toch heeft het beschrijven van
je werk en het plaatsen van je werk in een
context een belangrijk aandeel in het krijgen
van inzicht in je eigen beeldend proces, werk
en ideeën.
Je doet theoretisch onderzoek rond de
aard van je werk en je visie als kunstenaar.
Uitgangspunt hierbij kan een eerder
geschreven artist statement zijn. In de
paper verwoord je namelijk de inhoud en de
ontwikkeling van je eigen beeldend werk.
Belangrijk verschil met het eerder genoemde
artist statement is dat je nu ook relaties
legt met een culturele/maatschappelijke óf
kunsthistorische/-filosofisch context. Je krijgt
hierbij ondersteuning van een docent.
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5-daagse kunstreis Kopenhagen

KUNSTREIZEN

Van een prehistorische zonnewagen
tot moderne kunst aan zee

44

STUDIEWEEKEND

VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.1
DOCENT:
DATA:
LOCATIE:
KOSTEN:

3 DAGEN

ruth vulto gaube
4, 5 EN 6 SEPTEMBER 2020
ameland
€ 350,- o.b.v. 2pkamer
incl. overnachting, bootreis, vervoer
ter plaatse en vol pension.
Meerprijs 1pkamer € 35,-.
6

Thema: Op de drempel naar iets nieuws openingen en doorgangen
Het thema van dit studieweekend is
‘openingen en doorgangen’. Wij zoeken
en bestuderen verschillende vormen van
openingen en doorgangen in de natuur
van Ameland. Wat doet een opening of
doorgang met jou? Is iedere opening wel een
doorgang? Welke werking hebben openingen
op jou? Hebben doorgangen drempels en
welke rol speelt die eventuele drempel in de
beleving van de doorgang? Door de directe
ervaring van deze elementen in de Amelandse
natuur word je uitgedaagd een nieuwe blik
te ontwikkelen op het thema ‘opening en
doorgang’. Ter plekke ga je aan de slag om
een eigen visie van een opening of doorgang
vorm te geven, buiten in het landschap
of binnen in het atelier, als installatie,
beeldhouwwerk, schilderij of tekening. De
avonden worden gebruikt voor verdiepende
film-/diapresentaties met aansluitende
discussie.

5-DAAGSE KUNSTREIS KOPENHAGEN
OLV RUTH VULTO GAUBE
5 DAGEN
DOCENT: ruth vulto gaube
DATA:
21 T/M 25 APRIL 2021
VÓÓR 15 JANUARI 2021
LOCATIE: Kopenhagen
KOSTEN: €750,- incl. reis, entree musea,
vervoer ter plaatse, logies & ontbijt
(overig eten/drinken voor eigen
rekening). genoemde prijs is o.b.v.
2pkamer. Meerprijs 1pkamer €170,-

Kopenhagen, een van de mooiste historische steden van Europa, heeft met zijn nordic flair
en groot aantal aan musea enorm veel te bieden voor de kunstliefhebber. Van prehistorische
artefacten tot hedendaagse conceptkunst – hier vind je topstukken uit alle perioden van de
kunstgeschiedenis. Een dag is gereserveerd voor een bezoek aan het Louisiana Museum of
Modern Art, het belangrijkste museum voor moderne kunst in Denemarken, gelegen aan
de Øresund. Beeldhouwster Ruth Vulto Gaube leidt je door verschillende musea en geeft
inhoudelijke uitleg bij belangrijke werken. Gezamenlijke beschouwingen van geselecteerde
werken en het tekenen op locatie dragen bij aan een intense kunstbelevenis.
Wij reizen duurzaam per trein vanaf Leeuwarden.
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TIP!
WIJ ADVISEREN JE OM VOOR EEN KUNSTREIS
EEN ANNULERINGSVERZEKERING AF TE
SLUITEN.

45

EVALUATIES

Tijdens een werkbespreking wordt gekeken naar de
ontwikkeling in je beeldend proces en je beeldend werk.
Werkbesprekingen voor fase 1.1, 1.2 en 2.1 vinden
in het voorjaar en najaar plaats. Als student aan onze
beroepsopleiding schrijf je je in voor het moment dat
het beste past bij het tijdspad van je eigen studietraject.
De werkbespreking voor fase 2.2. vindt plaats tijdens de
laatste les van de module Toewerken naar een expositie.
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Voor een werkbespreking bereid je een korte presentatie
voor van het werk dat je in de afgelopen periode hebt
gemaakt. De werkbespreking heeft het karakter van een
drempelmoment. Na een positieve beoordeling ontvang
je een deelcertificaat en kun je doorstromen naar een
volgende (deel-)fase. Bij de bespreking zijn een docent en
de coördinator van onze beroepsopleiding aanwezig.

Na inschrijving voor deze module maakt onze
administratie een indeling met datum en tijd
waarop je voor jouw werkbespreking verwacht
wordt.

WERKBESPREKING
EVALUATIE

VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.1

INDIVIDUEEL

DOCENT: natasja knap & E.A.
PRESENTATIES VINDEN PLAATS IN DE WEEK VAN
7 T/M 11 SEPTEMBER 2020
19 T/M 23 APRIL 2021
6 T/M 10 SEPTEMBER 2021
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 125-

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.1

2

INDIVIDUEEL

DOCENT: natasja knap & E.A.
PRESENTATIES VINDEN PLAATS IN DE WEEK VAN
7 T/M 11 SEPTEMBER 2020
19 T/M 23 APRIL 2021
6 T/M 10 SEPTEMBER 2021
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 125-

2

VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.2

INDIVIDUEEL

DOCENT: natasja knap & E.A.
PRESENTATIES VINDEN PLAATS IN DE WEEK VAN
7 T/M 11 SEPTEMBER 2020
19 T/M 23 APRIL 2021
6 T/M 10 SEPTEMBER 2021
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 125-

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.2

2

INDIVIDUEEL

DOCENT: stephanie janssen & natasja knap
DATUM: MAANDAG 12 APRIL 2021
DEZE WERKBESPREKING VINDT PLAATS
TIJDENS DE LAATSTE LES
VAN DE MODULE TOEWERKEN NAAR EEN
EXPOSITIE IN DE EXPOSITIERUIMTE.
KOSTEN: € 1252

AFSTUDEREN
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THEORETISCH ONDERZOEK
AFSTUDEERCOACHING

BEELDEND ONDERZOEK
AFSTUDEERCOACHING
VERPLICHT VOOR FASE 3

INDIVIDUEEL

COACH: diversen
START: SEPTEMBER 2020
maandelijkse coachingsgesprekken
LOCATIE: Kunstacademie Friesland/eigen atelier
KOSTEN: € 1165,excl. EVENTUELE REISKOSTEN COACH
62

In de afstudeerfase (fase 3) doe je beeldend
onderzoek en maak je beeldend werk. Hierbij
gaat het om zelfstandigheid en verdieping,
kunstzinnige kwaliteit en samenhang in
je werk. Je beeldend onderzoek wordt
begeleid door een coach. In de individuele,
maandelijkse afspraken krijg je via gesprek,
reflectie en feedback handvatten om verder te
komen in je onderzoek.
Met het beeldend onderzoek laat je zien
dat je je hebt ontwikkeld tot een autonoom
beeldend kunstenaar.
Dit coachingstraject is bedoeld voor studenten
van de beroepsopleiding. Zoek je een coach
om je als (aankomend) professional verder
te ontwikkelen, kijk dan bij onze andere
coachingstrajecten.

VERPLICHT VOOR FASE 3

EINDPRESENTATIE
AFSTUDEREN
INDIVIDUEEL

VERPLICHT VOOR FASE 3

COACH: diversen
START: SEPTEMBER 2020

PRESENTATIES VINDEN PLAATS
IN DE WEEK VAN 10 T/M 14 MEI 2021

LOCATIE: online & Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 580,-

LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 210,-

INDIVIDUEEL

8

Het schrijven van een scriptie is onderdeel
van het afstuderen. De scriptie kun je zien als
een vervolg op de paper. Het uitgangspunt
van deze scriptie is een onderzoeksvraag die
gerelateerd is aan je eigen beeldend werk(proces). In de scriptie laat je niet alleen zien
dat je inzicht hebt in de uitgangspunten van
je eigen beeldend werk(-proces), maar ook
op het brede vakgebied van de kunstenaar. Je
krijgt hierbij individuele begeleiding van een
coach.

‘Het gaat
om een bezinkingsproces,
een zoeken naar zuiverheid

2

Als student in de afstudeerfase werk je
a.d.h.v. je beeldend en theoretisch onderzoek
een half jaar toe naar een afstudeerexpositie.
Deze expositie wordt gezien als de afsluiting
van de afstudeerfase.

van vorm en materie.’’

gaston bertrand

belgisch kunstenaar
1910-1994

Voorafgaand aan de afstudeerexpositie
vinden de eindpresentaties plaats. Tijdens de
eindpresentatie licht je jouw onderzoek en
werk(-proces) toe.
Na de presentatie is er tijd om in gesprek
gaan met aanwezigen over het werk/
onderzoek/proces.

Voor studenten met ernstige dyslexie of voor
wie het om een andere reden niet mogelijk
is om een scriptie te schrijven, kan in overleg
een uitzondering worden gemaakt en een
vervangende werkvorm worden gekozen.

Onze administratie maakt een indeling met
datum en tijd waarop je voor jouw presentatie
verwacht wordt.
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JUNIOR ART ACADEMY
13-16 JAAR
24X ZATERDAG

DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

hilda klaassen
12 SEPTEMBER 2020
10.00-12.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 318,incl. materiaal - incl. limo/koffie/thee

In onze JuniorArtAcademy onderzoek en
experimenteer je veel. Je gaat aan het werk
met allerlei technieken, materialen en leuke
opdrachten, zoals bijvoorbeeld lichtprojecties
en vreemde ‘beeldhouwwerken’. Zo ontdek je
waar je goed in bent en wat je leuk vindt.
Het plezier in het maken vinden we heel
belangrijk, maar we leren je ook hoe je naar
kunst kunt kijken. Daarom kijken we niet
alleen naar werk van bekende kunstenaars,
maar ook naar het werk dat tijdens de lessen
gemaakt wordt. Iedereen vertelt dan wat
goed gelukt is en wat ze moeilijk vonden.

24X ZATERDAG
DOCENT:
START:
TIJD:
LOCATIE:
KOSTEN:

wiesje gunnink
12 SEPTEMBER 2020
14.00-16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 468,incl. materiaal - incl. limo/koffie/thee

Teken of schilder je veel? Ben je altijd creatief
bezig? Denk je vaak net even anders dan
anderen? Misschien denk je eraan om na
school naar de kunstacademie te gaan? Lees
dan nog even verder…
Dit traject duurt 24 weken en is opgedeeld
in blokjes van 6 lessen. In deze blokjes
experimenteer je veel en werk je steeds weer
met nieuwe thema’s en technieken. Zo ontdek
je waar je goed in bent en wat je leuk vindt.
De lessen worden gegeven door een docent
die zelf ook kunstenaar is. Deze kunstenaar
deelt zijn passie, ervaring en kennis. Zo ervaar
je hoe een kunstenaar geïnspireerd raakt,
denkt, werkt en onderzoekt.
In elke les laat je je gemaakte werk zien aan
de groep en hoor je hoe anderen naar jouw
werk kijken.

JUNIOR

JUNIOR ART ACADEMY
8-12 JAAR
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COACHING

INTERVISIE
KUNSTENAARS
NIEUWE INZICHTEN

52

COACHING
INHOUDELIJK WERKPROCES
& KUNSTENAARSCHAP

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen collega’s met als doel nieuwe inzichten te
krijgen. Als je tegen iets aanloopt in je werk, dan is het prettig om met een collega te kunnen
overleggen. Als kunstenaar is dat niet anders, maar werk je vaak alleen. Deze module geeft
je de mogelijkheid om onderwerpen en praktijksituaties waar je als (aankomend) kunstenaar
tegen aanloopt te bespreken in een groep. Zaken die voor collega-kunstenaars vaak heel
herkenbaar zijn.
Door op een gestructureerde wijze samen oplossingen te zoeken, kun je nieuwe inzichten op doen.
Iedereen kijkt immers net weer even anders tegen dingen aan. Die blik van een ander kan heel
verhelderend werken.1+1=3!
VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.1

4X MAANDAG

DOCENT: nynke venema
START: 14 SEPTEMBER 2020
4X = ELKE 6 WEKEN EEN BIJEENKOMST
TIJD:
09.30-12.00 uur
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 140,- incl. koffie/thee

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.1

8

4X MAANDAG

DOCENT: natasja knap
START: 14 SEPTEMBER 2020
4X = ELKE 6 WEKEN EEN BIJEENKOMST
TIJD:
13.00-15.30 uur
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 140,- incl. koffie/thee

8

VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.2

4X MAANDAG

DOCENT: nynke venema
START: 14 SEPTEMBER 2020
4X = ELKE 6 WEKEN EEN BIJEENKOMST
TIJD:
13.00-15.30 uur
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 140,- incl. koffie/thee

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.2

8

COACHING
BEROEPSPRAKTIJK &
ONDERNEMERSCHAP

COACHING (EENMALIG)
REFLECTIEGESPREK/
INHOUDELIJKE WERKBESPREKING

4X 90 MIN.

4X 90 MIN.

COACH: diversen
START IN OVERLEG
TIJD:
4x 1,5 uur individueel
LOCATIE: Kunstacademie Friesland/ eigen atelier
KOSTEN: € 640,excl. eventuele reiskosten coach

COACH: doet boersma
START IN OVERLEG
TIJD:
4 x 1,5 uur individueel
LOCATIE: Kunstacademie Friesland/ eigen atelier
KOSTEN: € 640,excl. eventuele reiskosten coach

Dit coachingstraject is bedoeld voor
kunstenaars die begeleiding willen hebben bij
een specifiek project of kunstenaars die zich
inhoudelijk (in werk en visie) verder willen
ontwikkelen. De begeleiding kan betrekking
hebben op het opstarten en voortzetten van
je persoonlijke werkproces, het zetten van
nieuwe stappen in je beeldende werk, het
maken van keuzes om de zeggingskracht
van jouw werk te versterken of het duidelijk
krijgen van jouw artistieke visie.

Als zelfstandig beeldend kunstenaar heb
je meer kwaliteiten nodig dan alleen een
artistieke visie en je vakmanschap. Heb je
behoefte aan deskundig advies over je werk
of jouw beroepspraktijk als kunstenaar?
In dit individuele coachingstraject kun
je zaken voorleggen als de opbouw
en uitbouw van een beroepspraktijk,
jouw portfolio, prijsniveau, exposure of
verkoopmogelijkheden, netwerken etc.

EENMALIG
COACH: corina blom
MOGELIJK OP LAATSTE DONDERDAG VD MAAND
TIJD:
1,5 uur
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 125,-

Wil je je niet meteen vastleggen in een
traject of alleen begeleiding op het moment
dat je er behoefte aan hebt? Kies dan voor
eenmalig reflectiegesprek of inhoudelijke
werkbespreking.
Ook als je je verder wilt ontwikkelen, maar je
wensen, voorkeuren of doelen vooraf nog niet
helder voor je zijn, is een eenmalige afspraak
geschikt. Dit kun je dan als doel inzetten voor
het coachingsgesprek.

4X MAANDAG

DOCENT: natasja knap
START: 14 SEPTEMBER 2020
4X = ELKE 6 WEKEN EEN BIJEENKOMST
TIJD:
13.00-15.30 uur
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 140,- incl. koffie/thee

Op onze website vind je van iedere coach een beschrijving van zijn/haar werkterrein, expertise en werkwijze, zodat je zelf een keuze kan
maken voor een coach die het best bij jou en je doelen past. Neem voor een vrijblijvend adviesgesprek, aanmelding of verdere informatie
contact met ons op.
Onze coaches zijn CRKBO-geregistreerd en hebben allen een eigen zelfstandige artistieke praktijk.
8
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VOORWAARDEN
Opgave

Voor modules kunnen studenten zich het hele jaar
opgeven. Alle manieren van opgave zijn bindend. Na
aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestiging van
inschrijving en een nota. Modules moeten vooraf worden
betaald. Als een student zich heeft aangemeld voor een
module staat hij ingeschreven en houden wij voor een
plaats vrij. Een student is gebonden aan de aangegeven
prijs.

Afmelding

Bij ziekte of onverwachte verhindering dient een student
zich te allen tijde af te melden. Een student kan iemand
anders in zijn plaats laten deelnemen. Bij afmelding later
dan 4 weken voor aanvang (door welke reden dan ook)
van de module blijft het volledige lesgeld verschuldigd.

Kom, kijk,
oriënteer &
maak kunst!
ORIËNTATIEDAG KUNSTEDUCATIE
Een dag vol met kunstzinnigheid. Oriënteer je op verschillende disciplines, leer kunstdocenten kennen en doe
mee aan verschillende miniworkshops. Leer grafiek maken, maak kennis met een innovatieve tekentechniek,
maak een kleurrijk vlekkenschilderij of ontdek hoe je naar kunst kunt kijken! Gratis miniworkshops, om je te
oriënteren in de kunst!
KIJK VOOR EXACTE DATA EN TIJDEN OP ONZE SITE: WWW.KAFRL.NL
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PRAKTISCHE
INFORMATIE
Bereikbaarheid OV

In de buurt van de Groningerstraatweg 354, bevinden
zich enkele bushaltes waar verschillende (stads-)buslijnen
stoppen.

Parkeren

Op het terrein van Kunstacademie Friesland zijn
parkeervakken die gebruikt kunnen worden door
studenten.

Toegankelijkheid

Onze ruimtes zijn ook toegankelijk voor mindervaliden.
Er is een MiVa aanwezig.

Beveiliging en veiligheid

KAF heeft maatregelen getroffen om diefstal, inbraak
en vandalisme te voorkomen. Het gaat om elektrische
beveiliging met ondersteuning van inbraakdetectie. Van
incidenten (elke vorm) wordt aangifte gedaan. Iedere
gebruiker/bezoeker is aanspreekbaar op haar of zijn
gedrag. Er is een EHBO-koffer bij de administratie. Bij
ongeval, brand, explosie of andere calamiteiten, bel altijd
het alarmnummer 112.

Bij tijdig afmelden zijn alleen de administratiekosten van
€ 9,- verschuldigd en wordt het restant retour gestort.
Afmelden kan via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
Afmelden wordt altijd schriftelijk bevestigd. Zonder
deze bevestiging is de afmelding niet geldig en blijft het
volledige lesgeld verschuldigd.

Annulering

Bij inschrijvingen van minder dan 10 personen voor een
module heeft Kunstacademie Friesland het recht om de
betreffende module te annuleren. Betaalde leskosten
worden dan direct teruggeboekt. Bij annulering van een
verplichte vakopleidingsmodule kunnen studenten bij
wijze van uitzondering toestemming vragen om alvast
een verplichte vakopleidingsmodule in een hogere
(deel-)fase te mogen volgen. In geval van overmacht
worden onze verplichtingen opgeschort en zijn wij van
rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van
enige verplichting tegenover de student en/of op enige
andere wijze aansprakelijk. Er zal dan geen restitutie
plaatsvinden.

Wijzigingen

Kunstacademie Friesland houdt zich te allen
tijde het recht voor om noodzakelijk geachte
programmawijzigingen aan te brengen.

Lesgeld

Lesgeld dient te worden overgemaakt op
rekeningnummer NL81RABO 0301 8734 61 t.n.v.
Kunstacademie Friesland met vermelding van naam en
module.

Betalingstermijnen

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na
ontvangst van de nota. Bij te late betaling worden
herinneringskosten berekend van 1,35% per 30
dagen of ten minste € 7,50. Betaling in termijnen kan
uitsluitend op grond van een schriftelijke termijnregeling.
Hierbij wordt 2,7% op het notabedrag berekend.
Betalingstermijnen zijn alleen mogelijk bij modules vanaf
10 bijeenkomsten.

Geen restitutie

Er vindt geen restitutie van het vooruitbetaalde lesgeld
plaats vanwege het door de student missen of niet
bijwonen van lessen.
Wanneer lessen wegens ziekte of andere uitval van
de docent of bij weeralarm niet worden gegeven zal
de directie van Kunstacademie Friesland alles in het
werk stellen om de les in te halen. Ter compensatie kan
een reservedatum worden gepland. Na opgave voor
kunstreizen en excursies wordt geen restitutie verleend.
Ongeacht deelname blijft de reissom verschuldigd.
Deelname is geheel voor eigen risico. Eventuele (reis-)
verzekeringen dienen na aanmelding zelf te worden
afgesloten. In geval van overmacht worden onze
verplichtingen opgeschort en zijn wij van rechtswege
bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige
verplichting tegenover de student en/of op enige
andere wijze aansprakelijk. Er zal dan geen restitutie
plaatsvinden.

Wel restitutie

Wanneer de lessen gedurende de rest van de module niet
door een docent van Kunstacademie Friesland gegeven
kunnen worden en er geen andere docent is die de
lessen kan overnemen, volgt restitutie van een gedeelte
van het vooruitbetaalde lesgeld. Dit wordt na rato van de
vervallen lessen berekend.
De directie van Kunstacademie Friesland houdt zich het
recht voor de module door een andere dan de op de
website genoemde docent te laten geven. In geval van
overmacht worden onze verplichtingen opgeschort en
zijn wij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot
nakoming van enige verplichting tegenover de student
en/of op enige andere wijze aansprakelijk. Er zal dan
geen restitutie plaatsvinden.

Aansprakelijkheid

Kunstacademie Friesland aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade of letsel voor
gebeurtenissen in of buiten Kunstacademie Friesland.
De directie van Kunstacademie Friesland is niet
aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect)

veroorzaakt door en/of verband houdend met
deelname aan de opleiding, het handelen of nalaten
van haar werknemers en /of andere personen
die door of vanwege Kunstacademie Friesland
te werk zijn gesteld of van wiens diensten door
Kunstacademie Friesland gebruik is gemaakt, tenzij
aan Kunstacademie Friesland opzet of grove schuld
kan worden verweten. De directie van Kunstacademie
Friesland is niet aansprakelijk voor schade wegens
vermissing, verlies en/of diefstal, schade aan
(persoonlijke) eigendommen of goederen.

Vertrouwelijkheid

Met persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan
(AVG). Gegevens worden niet met derden (anders dan
personeel KAF) gedeeld.

OVER ONS
particuliere Deeltijd opleiding

Kunstacademie Friesland is een particuliere deeltijd
beroepsopleiding voor een groot aantal disciplines
in de beeldende kunst: tekenen, schilderen, textiel,
grafiek, mixed media, ruimtelijk, fotografie en video.
Daarnaast bieden we modules aan die insteken op
theorie en proces, kunstprojecten en kunstreizen.

DOELSTELLING

Het hoofddoel van de beroepsopleiding is het opleiden
van studenten tot zelfstandig beeldend kunstenaar
en daarmee het creëren van een kunstzinnig,
professioneel, artistiek klimaat.

VISIE

Kunstacademie Friesland wil iedereen – van
beginnende tot vergevorderde professional – de
mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen in de
beeldende kunsten.
Een klimaat dat een degelijke kunstontwikkeling
mogelijk maakt, vraagt een breed draagvlak, een
multidisciplinaire insteek en mogelijkheden tot
kruisbestuiving. Dit borgen we door een breed aanbod
in disciplines en professionele docenten met een eigen
beroepspraktijk. Zo kan beeldend talent tot wasdom
komen en zich daarna verder blijven ontwikkelen
en vernieuwen. Op dit moment zijn 40 beeldend
kunstenaars als docent aan de academie verbonden.
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meer informatie? neem contact met ons op via 058 213 65 42 of info@kafrl.nl of kom langs tijdens een van onze open dagen.
eEN UITGEBREID OVERZICHT VAN ONS PROGRAMMA EN OPLEIDINGEN en kosten vind je op onze website www.kunstacademiefriesland.nl

