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ZOMERKUNST,
BINNEN & BUITEN!
Je wilt deze zomer heel graag je kunstzinnige kant (verder) ontwikkelen, even
lekker weg, individueel aan de slag of gelijkgestemden ontmoeten. In het
nieuwe zomerprogramma kun je je vaardigheden oppoetsen, nieuwe inspiratie
opdoen of eindelijk een keer dat grote beeld maken wat in je hoofd zit. Je kunt
een losse kunstweek volgen, waarin je niets moet en veel mag of inspiratie
opdoen in korte workshops.
Onze workshops en korte zomermodules zijn een uitgelezen kans om volop kunst
te snuiven en in beweging te komen. Het zomerprogramma bestaat uit een selectie
workshops waarmee je in korte tijd grote stappen zet. Je krijgt les op bijzondere
(buiten)locaties. Dat is dus genieten van de zomer, terwijl je jezelf ontwikkelt!
Voor avontuurlijke, onderzoekende kinderen en jongeren die op kunstontdekkingsreis willen is er de zomerkunstweek van de Junior Art Academy.
Een of meerdere workshops volgen:
* bijzondere (buiten)locaties
* voor beginners en gevorderden
* een dag, weekend of meerder dagen/week
* professionele begeleiding docenten
* grote stappen in korte tijd

WE WENSEN IEDEREEN
EEN INSPIRERENDE
ZOMER TOE!
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PROGRAMMA
			

DATA				PAGINA
TEKENEN								4

Schetsopdracht individueel		
Kruidhof teken- en wandeltocht
Botantisch tekenen			
Modeltekenen en schilderen		

20 juni			
9 juni
12 juni of 25 juli
26 t/m 30 juli

SCHILDEREN							6

In de uitgebreide beeldhouwweek
kun je je onder leiding van beeldend
kunstenaar/docent Derk den Boer
bekwamen in verschillende materialen
en technieken of juist eindelijk dat grote
beeld wil gaan maken.

Plasdras				
18 april,18 juni,11 juli,29 aug.
Abstract werken			
30 juni t/m 4 juli
Fluitenkruid			16 juni
Autobiografisch werken		
17 t/m 20 juni
Plattelandsjongeren			19 juni
Aquarelschilderweek		
21 t/m 25 juni of 12 t/m 16 juli
Aquarel basistechnieken		
4 juli
Een kleurrijk boeket schilderen
10 juli
Hoe krijgt je werk meer betekenis?
19 t/m 23 juli
Eigen thema - eigen stijl		
9 t/m 13 aug

De Kunstweek is nieuw in Leeuwarden.
In deze inspiratieweek ga je o.a. aan de
slag met tekenen en schilderen, grafiek,
beeldhouwen en fotografie.

Plein air Rijs
(excl. materiaal)
Plein air Haarlo
(incl. materiaal)
Plein air Hurdegaryp (incl. materiaal)
Plein air Rijs
(incl. materiaal)

Een traditionele discipline in een nieuw
jasje: een portret-boetseerweek door
Marianne Jansen.
Dit jaar heeft de Junior Art Academy
in de ateliers van Kunstacademie
Friesland een Zomerkunstweek, in 2
leeftijdsgroepen 8-12 en 13-16 jaar.
In de kunstweken ontmoet je
gelijkgestemden, je geniet van kunst en
kunst maken en je hebt vakantie!
De geschoolde docenten van
Kunstacademie Friesland zijn
enthousiast en zorgen ervoor dat er
altijd een gezellige en fijne sfeer is. Met
liefde brengen ze hun passie voor de
kunst op je over.
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KUNSTWEEK: BEELDHOUWEN		

12 juni
24 t/m 25 juli
23 t/m 27 augustus

18
OOK NOG								20

Art Journal			
Glasfusion			
Picking up the pieces		
Gessodruk en Leporello's		
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19 t/m 20 juni
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7 of 8 augustus
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Instantfotografie			
Smartphone Safari			
Stop motion			

6 juni
3 juli t/m 4 juli
18 juli

DRUKTECHNIEKEN							24

Cyanotypie of blauwdrukken		
19 juni of 17 juli
Etsen voor dummies		
3 juli
Natuurmonoprint			3 juli
Stempelen 2.0			
10 juli
Grafiekweekend			
24 t/m 25 juli

KUNSTWEEK: FRIESLAND		

1 t/m 7 augustus			

KUNSTWEEK: JUNIOR ART ACADEMY

16 t/m 20 augustus			

26
28

STUDIEPUNTEN
In dit programma staan bij alle
activiteiten studiepunten vermeld,
rechtsonder in het driehoekje.
Studenten die de Beroepsopleiding
volgen dienen gedurende hun studie
een vastgesteld aantal studiepunten
te verzamelen. Studenten kunnen pas
studiepunten verzamelen nadat ze zijn
toegelaten tot de Beroepsopleiding.

2

= 2 studiepunten

TEKENEN

4 4

SCHETSOPDRACHT
INDIVIDUEEL

KRUIDHOF
TEKEN-WANDELTOCHT
1 dag

Docent: Doet Boersma
datum: eerste datum: 20 juni 2021
terugkomdag: 18 september 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: € 195,- excl. materiaal & lunch
10
incl. koffie/thee
Deze zelfwerkopdracht heeft als doel
vaardiger te leren schetsen, tekenen en
daaruit voortvloeiend ideeën te ontwikkelen.
Geschikt voor deelnemers die graag
onderweg willen leren tekenen en hun eigen
stijl willen ontwikkelen.
Deze module loopt van half april t/m half
september. Tijdens de eerste dag les in
het atelier, worden een aantal schets- en
tekenvaardigheden geleerd. Er wordt
aandacht besteed aan diverse soorten papier
en tekenmaterialen. Ter inspiratie worden
in de tussenliggende wekelijkse schets- en
teken opdrachten gemaild. De opdrachten
zijn gericht op het onderzoeken en schetsen
van verschillende onderwerpen.
Op de terugkomdag bekijken we de
gemaakte schetsen en tekeningen.

BOTANISCH TEKENEN
GEBRUIK JE EIGEN ZOOMLENS
1 dag

Docent: hennie dijk-stel
datum: 9 juni 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: de kruidhof buitenpost
Kosten: € 109,75 incl. materiaal,
koffie/thee & lunch
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Hennie Dijk-Stel gaat op pad met deelnemers
in en rond de botanische tuin “de Kruidhof”
in Buitenpost, met een tekenboek
en tekenmaterialen. Het is een korte
wandeltocht (korter dan 4 km), je leert te
kijken en dit om te zetten in een tekening.
Je past verschillende tekenmaterialen en
manieren van tekenen toe. Je leert om met
verschillende tekenmaterialen de omgeving,
bomen en planten vlot te tekenen. Handig
voor in je eigen tuin of op vakantie.

EEN WEEK LANG
MODELTEKENEN EN -SCHILDEREN

1 dag
Docent: hennie dijk-stel
datum: 12 juni of 25 juli 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: de kruidhof buitenpost
Kosten: € 109,75 incl. materiaal,
koffie/thee & lunch
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Ho ho, niet zo snel!
Geef jezelf toestemming een kunstreis
te maken met alleen je eigen ogen als
zoomlens. Je zult merken dat langzaam
werken verrassend bevrijdend werkt.
Botanisch tekenen en schilderen is een
rustgevend ambacht.
Voor plantenliefhebbers is het leren
begrijpen en beheersen van deze
wetenschap een must!
Je leert in de workshop kijken met de
ogen van botanische kunstenaars, zowel
de wetenschappers als de hedendaagse
collega’s.
Leer in één dag hoe je een botanische
tekening opzet en daarna op je eigen wijze
vastlegt met kleurpotlood of aquarelverf.
Arts and crafts!

5 dagen
Docent: eveline van der pas
Monica jonkergouw
datum: 26 t/m 30 juli 2021
Tijd:
10.30 – 16.00 uur
locatie: kunstacademie friesland
Kosten: € 470,00 incl. modelkosten & koffie/thee
excl. lunch en materiaal

10

Teken- en schilderweek model: onderzoek, verwerking & interpretatie
In de loop van de week krijgt je meer grip op het tekenen en schilderen naar model en kan je
een verdieping tot stand brengen door inzicht in concept en eigen stijl.
Er wordt gewerkt met aanwezige (naakt-)modellen. De eerste dag ga je alleen tekenen. Dag
2,3 en 4 ga je ’s morgens tekenen en ’s middags schilderen. Dag 5: ‘s morgens schilderen tot
begin van de middag. Tweede helft middag: gezamenlijke evaluatie.
Er wordt ook aandacht besteed aan portret, licht, verhoudingen, handschriftelijkheid en
eigenheid.
Eigen teken- en schildermaterialen meenemen (materialen kunnen gekocht worden op de
locatie). Desgewenst kunnen we je een materiaallijst toesturen.

schilderen

6 6

PLAS DRAS
PLANTEN & PLASSEN NATTE VERF

FLUITENKRUID
BERMEN SCHILDEREN

1 dag
Docent: Doet Boersma
datum: 18 april, 18 juni, 11 juli, 29 aug 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: € 86,85 incl. materiaal &
2
koffie/thee- excl. lunch
Schilderen met grote natte plassen en
planten. Je werkt met grote natte plassen
verf als startpunt. Terwijl het droogt leg
je er planten in, zodat er gedeeltelijke
plantafdrukken ontstaan.
Vanuit de spontaan ontstane vlekken maak
je een schilderij. Compositie, gelaagdheid
en betekenis zijn aspecten die aan de
orde komen. Dit wordt dus een sterk
geabstraheerd/abstract schilderij. Je werkt
aan meerdere doeken.

warden
18 april leeu rden
a
18 juni Leeuw *
11 juli Haarlo rden
leeuwa
29 augustus

h € 109.75

lo, incl. lunc

*alleen haar

ABSTRACT WERKEN
diverse invalshoeken
1 dag

Docent: Doet boersma
datum: 16 juni 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: € 86,85 incl. materiaal &
koffie/thee- excl. lunch
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Wie geniet er niet van die heerlijke bermen
vol met fluitenkruid. Je leert de stevige
stengels, het tere blad en schermbloemen
te schilderen. Je zet het schilderij op in grote
vlakken. Je leert van grote vlakken naar
kleine details te schilderen. Je leert diepte te
schilderen, en krijgt kennis van overlapping
en kleurstelling.

AUTOBIOGRAFISCH WERKEN
AAN EEN PERSOONLIJK THEMA
4 dagen

5 dAGEN
Docent: Corina Blom
datum: 30 juni t/m 4 juli 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: een dag: € 75,00
meerdere dagen: € 71,85 per dag
excl. materiaal & lunch
10
incl. koffie/thee

Docent: corina blom
datum: 17 t/m 20 juni 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: € 372,75 excl. materiaal
en koffie/thee- excl. lunch

Tijdens de ABSTRACT week, wordt er elke dag een aspect van abstract werken behandeld
en een techniek uitgelegd aan de hand van een kunststroming. Ook is er elke dag een
technische instructie. Je kunt een dag komen schilderen, of meer dagen, naar behoefte of
inpassing in je agenda. Je een losse workshop dag volgen óf een verdiepingsprogramma
doen. Kom je 3 dagen, dan wordt er een persoonlijke werkbespreking ingepland over je
werk (thuis gemaakt of op les). Hierin worden sfeer, techniek en verbeterpunten besproken.
Kom je de hele week dan zijn er 2 werkbesprekingen over je werk. We werken met acrylverf,
kwasten en andere hulpmiddelen.
De abstracties die aan de orde komen zijn:
Maandag: geometrisch abstract (landschappelijk thema)
Dinsdag: lyrisch abstract, vanuit vlekken (gelaagdheid)
Woensdag: abstrahering van onderwerpen (o.a. met creditcard)
Donderdag: mensfiguren (o.a. met paletmes)
Vrijdag: kleurvlakken in de kunst

tevoren
len mee, van
gen materia
d. Heb
ur
tu
es
eg
Je neemt je ei
to
eriaallijst
at
ons
m
n
n
ee
va
t
dt
da
wor
n je
iaal, dan ku
je geen mater n tegen betaling.
gebruike

10

Voor iedereen die intensief aan het werk wil
met een 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, etc).
Vooraf aan de module stuurt Corina je alvast
een paar vragen om over na te denken en
daarbij passende materialen mee te nemen
om mee te werken.

schilderen
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Open dagen
kunstacademie
friesland
24 en 25 april 2021
PLATTELANDSJONGEREN
O.A. VEULENTJES & KALFJES

AQUAREL
SCHILDERWEEK

AQUARELLEREN
BASISTECHNIEKEN

11.00-16.30 uur

EEN KLEURRIJK BOEKET
SCHILDEREN

5 en 6 juni 2021
1 dag
Docent: doet boersma
datum: 19 juni 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: kunstacademie friesland
Kosten: € 86,85 incl. materiaal &
koffie/thee- excl. lunch

2

In juni worden er veel jonge dieren geboren:
aandoenlijk. Het is een feest om deze jonge
dieren te schilderen. Je besteedt een dag
aan het schilderen van verschillende jonge
dieren. Je leert een schilderij van dieren op
te zetten en het schilderij af te werken. Wil je
toch liever een schilderij van je favoriete dier,
zoals een biggetje of kleine alpaca? Dat kan
natuurlijk. Neem in dat geval een foto mee!

5 dagen
Docent: Doet boersma
datum: 21 t/m 25 juni 2021
12 t/m 16 juli 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: € 439,90 excl. & lunch
excl. materiaal incl. koffie/thee

10

Aquarelleren is spannend, spontaan, altijd
verrassend en leuk om te leren. Aquarel
is handig om mee te nemen onderweg,
omdat het niet veel plaats inneemt. Kun je
al aquarelleren of wil je het weer oppakken
of heb je het nog nooit gedaan? In deze
week leer je nieuwe en oude technieken.
Nat over droog, nat in nat, grote vlakken en
detaillering in aquarel. Soms ga je buiten
aquarelleren om het landschap te schilderen.
In het atelier leer je andere onderwerpen
te aquarelleren. Je leert werken met
hulpmiddelen, zoals afdekvloeistof, zout en
andere materialen om verrassingen in de
aquarel te brengen.
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1 dag

Docent: doet boersma
datum: 4 juli 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: Kulturhus ’t Stieltjen in Haarlo
Kosten: € 109,75 incl. materiaal,
2
koffie/thee & lunch

Docent: doet boersma
datum: 10 juli 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: Kulturhus ’t Stieltjen in Haarlo
Kosten: € 109,75 incl. materiaal &
2
koffie/thee- excl. lunch

In deze basisworkshop krijg je de
gelegenheid de techniek van het
aquarelleren stap voor stap onder de
knie te krijgen. Welke materialen heb je
nodig en wat kun je er mee. Een leerzame
workshop die je ook bij het werken met
andere materialen o.a. Oost- Indische inkt en
acrylverf van dienst kan zijn.

Een dag schilderen vanuit kleurvlakken. We
schilderen de bloemen niet heel precies,
alleen de essentie. Je leert opzetten met
grote kwasten en afwerken met een fijn
penseel. Compositie, licht-donker en je leert
complementaire toe te passen. Het kan
dus bijna abstract worden, maar wel heel
kleurrijk. Je schildert met acrylverf.

11.00-16.30 uur
4 en 5 september 2021
11.00-16.30 uur
12 juni & 28 augustus
open middag
junior art academy
13.00-16.00 uur
Start studiejaar
2021-2022:
13 september 2021

schilderen
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EIGEN THEMA - EIGEN STIJL
ONTWIKKEL JE EIGEN STIJL

HOE KRIJGT JE WERK MEER
BETEKENIS?

5 DAGEN

5 dagen
Docent: marcel goossen
datum: 19 t/m 23 juli 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: kunstacademie friesland
Kosten: € 439,90 incl. koffie/thee
excl. materiaal & lunch

Docent: doet boersma
datum: 9 t/m 13 augustus 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: kunstACADEMIE FRIESLAND
Kosten: €439,90 incl. koffie/thee
excl. materiaal & lunch
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In deze zomerweek staat de zoektocht naar betekenis en inhoud van het kunstwerk
centraal. Niet alleen wil je werk maken dat alleen maar mooi van vorm is of goed werkt
als decoratie, je wilt ook dat je werk in inhoudelijke zin zeggingskracht heeft, dat het
daadwerkelijk iets te melden heeft. Maar wat is dat eigenlijk, zeggingskracht? Waar haal
je betekenis vandaan? Hoe voed je jezelf in inhoudelijke zin? En in hoeverre moet je werk
persoonlijk zijn om betekenisvol te worden?
We starten de week met een inhoudelijke reflectie op werk dat je eerder hebt gemaakt.
Dat is het vertrekpunt voor verder beeldinhoudelijk onderzoek en verdieping. Gedurende
de week ga je nieuw werk maken, waarbij vormgeving en betekenis in een voortdurende
dialoog staan. Je richt een eigen atelierplek in zodat je ‘s ochtends meteen weer verder
kunt. Regelmatig zijn er werkbesprekingen, zowel gezamenlijk als individueel. Omdat de
zoektocht naar een oorspronkelijke en relevante inhoud van je werk zo centraal staat, zul
je ook worden aangemoedigd er op schrift woorden aan te geven.

Zelfstandig werken met de steun van een
docent. Deelnemers kunnen hun eigen
stijl ontwikkelen en werken met eigen
schildermaterialen, zowel verf als doek of
paneel. Elke dag is er een moment voor een
werkbespreking over de inhoud en techniek.
Zo komt een eigen stijl sterker tevoorschijn.

12

Tijdens deze 5 daagse werkweek zijn er ook
een aantal gezamenlijke werkbesprekingen.
Bij inschrijving ontvang je een lijst met
mee te nemen materialen. Het atelier
klaarzetten met eigen spullen kan vooraf aan
de atelierdagen. Het atelier is beschikbaar
dagelijks van 9.00-17.00 uur. ’s Ochtends,
vanaf 9 uur, ontvangen we je graag en staat
de koﬃe klaar.

12 12

buitenschilderen

BUITENSCHILDEREN
MET EIGEN MATERIALEN
Plein air schilderen: een combinatie van praktische uitleg met voorbeeldinstructie en intensieve
begeleiding waarin je het geleerde in praktijk brengt

Buitenschilderlessen - één dag of meerdere dagen.
Voor schilders en tekenaars is het een uitdaging om het landschap te leren zien.
De begeleiding is in handen van beeldend kunstenaar/docent Fimmy Kooijker.
De buitenschilderlessen zijn in Gaasterland rond de plaats Rijs, daar vormen lanen met
bomen, het IJsselmeer, weilanden, boerderijen en bos jouw inspiratie.

Voor wie:

Eigen materialen:

Voor iedereen die altijd al eens heeft willen
leren schilderen, lekker buiten wil schilderen
of de schildertechniek wil uitdiepen.
Dus voor (absolute) beginners en voor
gevorderde schilders een mooie schilderdag,
-dagen of -week.
Hoe vaak en wanneer:
Je kunt naar wens een of meer dagen
schilderles in Rijs volgen.

De lessen zijn exclusief materialen. Je leert
dus te werken met je eigen materiaal. Van
tevoren kunnen we je een materialenlijst
sturen.
We schilderen zoveel mogelijk buiten, tenzij
het regent of hard waait, dan wijken we uit
naar locaties waar we overdekt (schuur, stal,
overkapping) kunnen schilderen met uitzicht
naar buiten. De buitenlocaties zijn op loopof rijafstand. Vergeet niet een winddichte jas
mee te nemen.

Programma:
’s Morgens van 10.00 tot 12.30 uur met
aansluitend een lunch. Een enkele keer
kunnen we besluiten om een lunchpakket
mee te nemen i.v.m. een buitenlocatie voor
een hele dag.
’s Middags van 14.00 tot 16.30 uur,
je schildert op 2 verschillende locaties
op 1 dag.
In verband met de organisatie is het
wenselijk om minimaal 15 minuten van
tevoren aanwezig te zijn. Vanwege het heen
en weer rijden naar de buitenlocaties, kan
het soms zijn dat we wat later terugkomen.

Docent: fimmy kooijker
datum: 5 t/m 9 juli 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: hotel jans, rijs
Kosten: een dag € 94,25
twee of meer dagen 89,20
incl. lunch & koffie/thee
excl. materiaal

2

Buitenschilderlessen

een dag of meerdere dagen.

plEin air

Voor schilders en tekenaars is het een uitdaging om het Friese landschap te leren zien en
schilderen onder leiding van beeldend kunstenaar/docent Doet Boersma. Al jaren verzorgt
zij deze lessen.

14 14

De buitenschilderlessen kunnen op meerdere locaties in Friesland én in de Achterhoek
gevolgd worden. In Friesland, Gaasterland rond de plaats Rijs schilder je lanen met bomen,
aan het IJsselmeer vormen weilanden, boerderijen en bos je inspiratie. In Friesland, rond
Hurdegaryp, schilder je het Friese Woudengebied; een landschap met “bosk en iepen fjild”
(bos en open veld). Hier is het coulissenlandschap met boerderijen, dorpen met kerken, bos,
weidsheid, schuurtjes en rietkragen een bron voor je ontwikkeling als landschapschilder. In
de Achterhoek, rond Haarlo, schilder je de oude bomen, het schilderachtige Achterhoekse
landschap met zandwegen, boerderijen, weides, bos, coulisselandschappen en landgoed
Klein Wolink.

Kosten:
1 dag: € 109,75 incl. lunch
2 dagen of meer: per dag € 104,75 incl. lunch

Hoe vaak en wanneer:
Je kunt naar wens één of meer dagen
schilderles in Rijs, Haarlo of in Hurdegaryp
volgen. Je werkt met acrylverf of pastelkrijt.
Wie met olieverf wil werken, kan dit zelf
meenemen.

Programma:
’s Morgens van 10.00 tot 12.30 uur met
aansluitend een lunch. Een enkele keer
kunnen we besluiten om een lunchpakket
mee te nemen i.v.m. een buitenlocatie voor
een hele dag. ’s Middags van 14.00 tot 16.30
uur, je schildert op 2 verschillende locaties
op 1 dag.

In verband met de organisatie is het
wenselijk om minimaal 15 minuten van
tevoren aanwezig te zijn. Vanwege het heen
en weer rijden naar de buitenlocaties, kan
het soms zijn dat we wat later terugkomen.
We schilderen zoveel mogelijk buiten, tenzij
het regent of hard waait, dan wijken we uit
naar locaties waar we overdekt (schuur, stal,
overkapping) kunnen schilderen met uitzicht
naar buiten. De buitenlocaties zijn op loopof rijafstand. Vergeet niet een winddichte jas
mee te nemen.

Voor wie:
Voor iedereen die altijd al eens heeft
willen leren schilderen, lekker buiten
wil schilderen of de schildertechniek wil
uitdiepen. Dus voor (absolute) beginners
en voor gevorderde schilders een volledig
verzorgde schilderdag, -dagen of -week.

Materialen:
De lessen zijn inclusief materialen. je werkt met acrylverf.
Je kunt evt. ook werken met water-verdunbare olieverf of pastelkrijt,
geef dit dan van te voren door.

Lunch:

Verdiepingsprogramma:

De lunches worden verzorgd door de
startlocaties van de buitenschilderdagen:
Rijs: Hotel Jans, Mientwei 1
Hurdegaryp: Hotel Hurdegaryp,
Rijksstraatweg 36
Haarlo: Kulturhus ’t Stieltjen, Wolinkweg 12
Het is mogelijk om te overnachten in het
betreffende hotel (arrangement) of in de
buurt bij B&B’ s of een camping.

Aan deelnemers die 5 dagen boeken,
worden 2 werkbesprekingen aangeboden:
aan het begin van de week (meegenomen
werk) en later in de week nog eens. Deze
avond-werkbesprekingen vinden plaats
samen met andere week-deelnemers.
Hiermee wordt je de mogelijkheid geboden
je op het beeldende vlak verder inhoudelijk
en technisch te verdiepen. Aan cursisten
die 4 dagen boeken, wordt 1 avondwerkbespreking aangeboden.

maandag 5 juli t/m
vrijdag 9 juli
Haarlo
maandag 16 t/m vrijdag
20 augustus
Hurdegaryp
maandag 23 t/m
vrijdag 27 augustus
Rijs

2

ruimtelijk
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LEEM + STRO = BOUWEN
BOUW GEZAMENLIJK EEN HUIS

TURFFIGUREN MAKEN

weekend

1 dag
Docent: henk de lange
datum: 12 juni 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: doarpstÚn snakkerburen
Kosten: € 86,85 incl. materiaal &
koffie/thee- excl. lunch

2

Henk de Lange leert je turf gebruiken als
beeldhouwmateriaal. Turf is een eenvoudig
materiaal, gevormd door plantenresten die
door druk en tijd ontstaan zijn.
Je leert eenvoudige vormen uit een turfblok
te halen. Je bewerkt turfblokken met zaag,
vijlen, raspen, boren, eventueel versterkt met
rondijzers.
Je kunt turﬃguren maken zoals dieren en
mensfiguren, maar ook experimenteren met
het materiaal.
Daarvoor kun je ook materiaal gebruiken dat
op de Dorpstuin te vinden is.

PORTET EN MODEL BOETSEREN
MET KLEI OF WAS

Docent: foppe boersma
datum: 24 juli t/m 25 juli
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: doarpstÚn snakkerburen
Kosten: € 173,50 incl. materiaal &
koffie/thee- excl. lunch

5 dagen
Docent: Marianne jansen
datum: 23 t/m 27 augustus 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: kunstacademie friesland
Kosten: € 475,- incl. basis materiaal
& koffie/thee - excl. lunch

4

We bouwen gezamenlijk een huis van leem.
Eerst maken we een ontwerpschets. Denk
aan een poort, toren, kantelen, nissen, blinde
ramen, pilasters, pinakels, muur en ramen.
Dan mengen we stro en klei en bouwen
maar…...
Als het bouwwerk af is, kan het gedecoreerd
worden met witte kleislib.
Het gezamenlijke werkstuk blijft op de
Doarpstún in Snakkerburen staan tegen de
bosrand.
Leem is ongebakken klei en kan slecht tegen
regen. Het zal langzamerhand tot een ruïne
vervallen en uiteindelijk helemaal verdwijnen.
Na deze bouwervaring heb je een schat
aan kennis en een prachtervaring en goede
herinneringen. Eerst bekijken we verschillende

afbeeldingen van leembouwtradities uit de
hele wereld. Dan gaan we gezamenlijk een
plan bepalen. We leren zelf bakstenen van
klei en stro te maken (in een betonmolen) en
werken met reeds gemaakte bakstenen. Als
het weer minder goed is, plaatsen we een
grote tent over de bouwplaats.
Over leem:
Onze bodem bestaat uit klei. De klei bestaat
voor een groot deel uit zand. Als er veel zand
in zit, vermindert dat het draagvermogen.
Aan de andere kant: te veel klei maakt dat het
barst bij het drogen. Stro wordt als wapening
toegevoegd. Het houdt het materiaal bij elkaar
en vermindert het gewicht. De klei laten we
een nacht in water staan dan kan het zich kan
volzuigen, we voegen er zand en gehakseld
stro bij en mengen het in de betonmolen.

10

Een fijne week, waarin je werkt met was of klei aan portret en model. Je leert een gezicht
en lichaam vorm te geven, een herkenbaar beeld in klei of was. Er wordt gewerkt naar
model. Je maakt kennis met de verhoudingen en ruimtelijke vormen van het hoofd en
lichaam. Je leert een constructie te maken, het skelet van de sculptuur, de anatomie van
het lichaam en het toepassen van de klei en/of boetseerwas. Op dag 1 maak je een klein
ontwerp: in de ochtend portret, in de middag een lichaam. De dagen erna worden deze
uitvergroot en leer je je inzichten te verwerken naar een eigen ruimtelijk figuratief of
abstract beeld. In deze week kijken we ook naar de beelden van de beeldhouwer Rodin en
Zûniga, hoe gaven zij het menselijk lichaam vorm?
Bij grote beelden kun je tegen inkoopprijs extra materiaal aanschaffen.

,
en als Rodin
Leer boetser
elo!
f Michelang
Donatello o
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7 DAGEN

Docent: derk den boer
datum: 8 t/m 14 augustus 2021
Tijd: 10.30 – 16.00 uur
locatie:kunstacademie friesland
Kosten: € 525,00 incl. basismateriaal
& koffie/thee- excl. lunch
Er zijn veel logiesmogelijkheden in en rond
Leeuwarden, zoals camping, b&b en hotels.
Neem je dagelijks een lunchpakketje mee?
14

Deze uitgebreide beeldhouw week is voor
gevorderden en beginners. Beeldhouwer/
docent Derk den Boer leert je werken met
plastische materialen (klei of was) om vormen
te maken en te hakken uit harde materialen
(van gips of steen).

Je start op zondagavond, met een inleiding
en bespreking van het programma
De beeldhouwlessen zijn van 10.30-16.00
uur. Het atelier is open van 9.00-17.00
uur (voor de vroege werkers of de lange
doorwerkers).

Je leert om te gaan met materiaal en
gereedschap door inspirerende opdrachten.
Een beginner leert basisbeginselen, een
gevorderde kan een keus maken uit een
materiaal (hout, steen, klei, was, gips) en
kan zich verdiepen in het maken van 1 of
meerdere beelden. Je kunt bijvoorbeeld de
hele week werken aan een steensculptuur.
Naast het leren van de vaardigheden van het
beeldhouwen, leer je kijken naar ruimtelijke
vormen, je leert van het werk van andere
kunstenaars en dat van je mede-deelnemers.

Er is minimaal 1 avondbijeenkomst.
Op zaterdagochtend maak je je werk
presentabel. Op zaterdagmiddag presenteer
je je gemaakte sculpturen en bespreek je je
werk in de groep.
Inclusief basismaterialen (klei, gips, was,
gereedschap) € 525,Meerprijs voor het werken in steen: hiervoor
wordt de inkoopprijs betaald, naar soort en
grootte.

kunstweek

beeldhouwen

ook nog
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GESSODRUK EN LEPORELLO’S

ART JOURNAL
MET DIVERSE MATERIALEN

1 dag

WEEKEND
Docent: laura boomsma
datum: 19 t/m 20 juni 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: kunstacademie friesland
Kosten: € 173,50 incl. materiaal,
koffie/thee & lunch

4

Een art journal is een schets- en oefenboekje
voor kunstenaar. Maar waar gebruik je
het eigenlijk voor? Hoe begin je in een art
journal, en wat kun je er allemaal in maken?
In deze workshop leer je, door gebruik
van diverse technieken zoals mixed media
en kleurschema’s, om een inspirerend en
persoonlijk art journal te maken. We werken
onder andere met acrylverf, krijt en collage.
Voor deze workshop heb je een boekje nodig
met dikker papier. De workshop is geschikt
voor zowel beginners als gevorderden.

Docent: silke boersma
datum: 29 augustus 2021
Tijd:
10.30 – 16.00 uur
locatie: kunstacademie friesland
Kosten: € 86,85 incl. materiaal
& koffie/thee- excl. lunch

PICKING UP THE PIECES
WERKEN MET STUKKEN GLAS

GLASFUSION
CREATIE MET GLAS

2

Je leert met gesso afbeeldingen af te
drukken. Die foto’s worden niet perfect en
zien er doorleefd uit. Deze afdrukken bewerk
je met mixed media (o.a. met inkt, bister
en acrylinkt). De bewerkte gessodrukken
verwerk je in een leporello. Een leporello
is een harmonica boek. Je leporello is een
kunstkijkboek en kan ook als zelfstandig
kunstwerk neergezet worden.

1 dag

1 dag
Docent: Monique Verbruggen
datum: 31 juli of 1 augustus
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: Moglas, kubaard
Kosten: € 99,75 incl. materiaal
en koffie/thee- excl. lunch

2

Teken je portretten, schilder je landschappen of stillevens of heb je ervaring met het bakken
van pizza’s en taarten? Ik daag je uit om te schilderen en te bakken met glas. Net zoals je een
taart versiert of een doek opzet, kun je met glas werken. Zelfs al heb je nooit iets creatiefs
met je handen gedaan, is deze workshop glasfusion haalbaar voor jou..….
Als inspiratie kun je starten vanaf bv een foto of schilderij. Start met iets wat je aanspreekt. Ik
help je wel een manier te vinden om dat met het glas uit te drukken. Natuurlijk is het werken
met glas een techniek die je onder de knie moet zien te krijgen en ervaring krijg je door het
vaker te doen. Maar laat je deze eerste keer verrassen door wat er allemaal wél kan en zie
hoe het scherpe puntige glas zich transformeert in de oven tot ronde zachte vormen.
In mijn glasatelier liggen de scherven van gekleurd glas klaar. Je legt stukken glas op elkaar
waardoor kleuren zich mengen (een 3d glas mozaïek). Details maak je met de fijn en grof
gemalen glaspoeders en spaghetti. Na afloop van de workshop worden de werkstukken in
de oven gelegd en zal gestookt worden op ca 800 graden. Na ca 24 uren kan de oven open
en kunnen de werkstukken opgehaald worden.
Materiaal kosten: Ik raad je af om meteen met een groot werkstuk te beginnen. Werk voor
deze eerste keer niet groter dan A3 formaat. Afhankelijk van de hoeveelheid en kleur van het
gebruikte glas tussen de 35 en 70 euro. Graag contant afrekenen.

Docent: Monique Verbruggen
datum: 7 of 8 augustus
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: moglas, kubaard
Kosten: € 99,75 incl. koffie/thee
excl. materiaal & lunch

2

Het is zo mooi om te kunnen zien wat er wél
is, kijk voorbij scherven, puinhopen, chaos
of een eerste indruk. En herschep, creëer……
verras jezelf, kom op een nieuwe gedachte of
sla een andere weg in.
Je werkt met restmateriaal namelijk een
voorraad prachtig gekleurde glasscherven.
Met behulp van koperfolie, koperdraden en
soldeerbout maak je van het restmateriaal
een (fragiel) glaswerkstuk.
Kom “blanco” naar deze workshop, dat wil
zeggen bereid je niet voor, géén voorbeelden
meenemen, durf improviseren. Aan het
einde van de dag heb je een werkstuk van
glas dat je voor een raam kunt hangen
of in een sokkel kunt plaatsen. Er is geen
voorkennis nodig, maar wel een portie
geduld.
Draag kleding en schoenen die tegen een
stootje kunnen.
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Als beginnend kunstenaar, maar ook
als je ervaren bent, ben je continu in
ontwikkeling. Je zoekt naar verschillende
manieren om je werk nóg meer eigen te
maken, jouw blik als maker te scherpen
of de zeggingskracht van je werk te
versterken.
Kunstacademie Friesland focust op
een aantal aspecten als het gaat om
het ontwikkelen van je eigen stem
binnen de kunst. Om je ontwikkeling
verder te verdiepen kun je niet om
‘doen-doen-doen’ heen. Oefening is
een belangrijke voorwaarde, maar
daarnaast is stilstaan bij wie jij bent
en hoe jij denkt als maker nodig om
meer eigenheid in je werk te kunnen
brengen.
Naast modules waarin techniek en
oefening centraal staan, vind je in ons
programma verschillende modules
die insteken op het inhoudelijk
verdiepen van je werk. Hierin word je
uitgedaagd om te kijken naar hoe jij
jouw waarnemingen, ervaringen en
ideeën kunt verbeelden, betekenis
kunt geven en op een krachtige
manier kunt overbrengen. In ‘Eigen
thema, eigen stijl’, ‘Hoe krijgt je
werk meer betekenis?’, ‘Plein-air’ of
‘Autobiografisch werken’ vind je dit
volop terug.

fotoGRAFIE & FILM

IN HET MAKEN VAN WERK MET
EIGENHEID, KUN JE NIET OM
JEZELF HEEN. JOUW BLIK, JOUW
HANDSCHRIFT, JOUW VERHAAL.

INSTANTFOTOGRAFIE
UNIEKE POLAROIDS

SMARTPHONE SAFARI
FILMPJES MET JE SMARTPHONE
1 dag

Docent: nynke venema
datum: 6 juni 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: € 107,50 incl. materiaal &
koffie/thee- excl. lunch

2

Instantfotografie is helemaal terug; de magie
van die ene unieke foto direct in je hand.
Tijdens deze workshop ga je Polaroidfoto’s
maken en op creatieve manier verwerken.
Je gaat een aantal foto’s overbrengen op
papier door middel van ‘emulsie lift’. Verder
onderzoek je de mogelijkheden van de
transparantie van de Polaroidfoto en ga je
buiten het kader denken. Kortom: een dag
lang spelen met dit unieke medium.

STOP-MOTION
LEER ER ALLES OVER OP ÉÉN DAG

WEEKEND
Docent: nynke venema
datum: 3 t/m 4 juli 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: kunstacademie friesland
Kosten: € 173,50 incl. materiaal &
koffie/thee- excl. lunch

1 DAG
Docent: nynke venema
datum: 18 juli 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: € 86,85 incl. materiaal
en koffie/thee- excl. lunch

4

Tegenwoordig kun je met alle
smartphones wel een video opnemen.
Tijdens dit weekend leer je hoe je het beste
opnames kunt maken met je smartphone.
Hoe je van deze opnames een goed lopend
filmpje kunt maken door te “knippen
en plakken” en ten slotte hoe je muziek,
ondertiteling en eventueel een vertelstem
kunt toevoegen.
De zaterdagochtend is voor de nodige
uitleg en het maken van opnames in
de stad. De tweede dag gaan we met
deze opnames een filmpje monteren.
Hierbij komen verschillende technische
mogelijkheden aan bod, zodat je kunt
kijken wat voor jou het beste werkt. Aan
het einde van deze tweede dag houden
we een première met alle filmpjes die zijn
gemaakt.

Zelf meenemen:
Een opgeladen smartphone of tablet met
in ieder geval 1gb vrij geheugen en een
volle accu. Een laadkabeltje en eventueel
powerbank kan ook handig zijn. En
oordopjes of koptelefoon zijn een must.

anzinnige
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Stop-motion, ook wel frame animatie
genoemd, is een geweldige techniek
om filmpjes te maken. Aan de hand van
voorbeelden en diverse opdrachtjes laat ik je
kennis maken met verschillende stop-motion
technieken. Aan het einde van de dag heb je
meerdere korte filmpjes gemaakt en weet je
wat je nodig hebt om zelf thuis gelijksoortige
filmpjes te maken.
Zelf meenemen:
Een opgeladen smartphone of tablet met
een stop-motion app erop geïnstalleerd.
Bijvoorbeeld: iMotion of Stop Motion Studio.
Kabeltje om filmpje op laptop te kunnen
zetten. Optioneel: statief waar je smartphone
of tablet op kan.

druktechnieken
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CYANOTYPIE OF BLAUWDRUK
EEN SFEERVOLLE DRUKTECHNIEK
1 dag
Docent: Bart DERTIEN
datum: 19 juni OF 17 juli 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: KUNSTACADEMIE FRIESLAND
Kosten: € 86,85 incl. materiaal &
koffie/thee- excl. lunch

2

Blauwdruk of cyanotypie is een hele oude, in
de negentiende eeuw ontdekte fototechniek.
Deze 'oude' druktechniek geeft mooie
sfeerbeelden. Deze complexe techniek heeft
Bart Dertien sterk vereenvoudigd, zodat het
voor iedereen (ook thuis) te doen is.
Je maakt een ondergrond (papier of
stof) lichtgevoelig met een mengsel van
chemicaliën.
Op die ondergrond maak je een fotogram
of een negatief. Voor de belichting gebruik
je de zon en je ontwikkelt in water. Je maakt
dus een druk in alle kleuren zolang het
maar blauw is. Je kunt met bijvoorbeeld
sterke thee mooie paars- en bruintinten
ontwikkelen. Start met experimenteren, dit is
namelijk nog maar het begin!

NATUURMONOPRINT
EEN SIMPELE DRUKTECHNIEK

ETSEN VOOR DUMMIES
LEER ALLES OP ÉÉN DAG

Docent: jamilla beukema
datum: 3 juli 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: € 86,85 incl. materiaal
en koffie/thee- excl. lunch

1 DAG

1 dag

2

Docent: doet boersma
datum: 3 juli 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: Kulturhus ’t Stieltjen in Haarlo
Kosten: € 109,75 incl. materiaal &
2
koffie/thee en lunch

In deze workshop leer je een eigen gemaakte
tekening om te zetten in een droge naaldets. Als onderwerp kun je denken aan een
je huisdier, je dorp of je tekent iets moois
uit de natuur na. Deze etstechniek is zó
vereenvoudigd dat je je tekening zo kunt
overtrekken met een etsnaald op een
transparante plaat. Deze plaat gaan we
vervolgens afdrukken met drukinkten op
papier. Aan het eind van de middag heb je
een kleine oplage met de etspers gemaakt.
Kun je niet zo goed tekenen? Geen probleem,
door het gebruik van transparante platen,
kun je ook een foto gebruiken om over te
trekken!

Monoprint is een eenmalige druk, voor
mensen die niet bang voor experimenten
zijn. Je werkt met drukinkt (op waterbasis) en
inktrollers op een glasplaat, super eenvoudig
en met snel resultaat! Voorkennis is niet
nodig. Natuurmonoprints maak je door zelf
geplukte of opgeraapte natuurvondsten
af te drukken met drukinkt op papier. De
techniek heb je snel onder de knie, om
daarna je creativiteit de vrije loop te laten
met verbluffend resultaat. In één dag heb je
allerlei mogelijkheden onderzocht en mooie
ontdekkingen gedaan!
Naast het werken met natuurlijke materialen
leer je ook een paar van de talloze andere
monoprinttechnieken (zoals tekenen op de
plaat, meerkleurendrukken en sjablonen
gebruiken).

STEMPELEN 2.0
SNIJD JE EIGEN STEMPELS

GRAFIEKWEEKEND
VOOR STARTER OF EXPERT
1 dag

Docent: jamilla beukema
datum: 10 juli 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: kunstacademie friesland
Kosten: € 86,85 incl. materiaal,
koffie/thee- excl. lunch

2

Leer je eigen stempels te snijden!
Een stempel is minigrafiek, 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.

weekend
Docent: doet boersma
datum: 24 juli t/m 25 juli 2021
Tijd:
10.30 - 16.00 uur
locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: € 173,70 incl. materiaal
en koffie/thee- excl. lunch

4

We hebben de grafische technieken
doorontwikkeld, zodat ze toegankelijk zijn.
Je kunt het zonder voorkennis doen. Een
weekend bezig met etsen, monoprinten en
gemengde grafische technieken. Grafiek
maken is gezellig: je loopt van werktafel
naar etspers of van de papiertafel naar
de waslijnen waar de drukken hangen te
drogen. Je maakt ontwerpen en geniet
van wat er om je heen gedrukt wordt. Aan
het eind van het weekend heb je van je
ontwerpen verschillende oplages.

kunstweek
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Kunstweek Friesland
beeldhouwen en fotografie. Voorkennis is niet
nodig. Een beginner krijgt les op startniveau en
een gevorderde deelnemer wordt begeleid in
verdieping van eigen kennis en vaardigheden.

7 DAGEN
Datum:
Tijd: 		
Docenten:
		
		
Locatie:
Kosten:
		

1 t/m 7 augustus 2021
10.30 – 16.00 uur
Doet Boersma
Derk den Boer
Nynke Venema
Kunstacademie Friesland
€ 475,00 incl. koffie/thee
excl. lunch & materiaal

Er zijn veel logiesmogelijkheden in en rond
Leeuwarden, zoals camping, b&b en hotels.
Neem je dagelijks een lunchpakketje mee?

Waar
Je werkt in de ateliers van Kunstacademie
Friesland aan de rand van Leeuwarden.
Natuurgebieden de Grote en Kleine Wielen zijn
vlakbij. Hier kun je materialen zoeken om te
gebruiken in je werk, je kunt er wandelen en
dromen.

14

Genieten van kunst maken, een week weg,
gelijkgestemden ontmoeten en verblijven op de Kunstacademie aan de rand van de natuur! Kunstacademie
Friesland organiseert in het zomerprogramma
een kunstweek, waarbij men kunst leert maken in
verschillende disciplines.

Wat doen we
De Kunstweek heeft een programma, waarbij
kunst maken voorop staat. Er worden lessen
gegeven in techniek en visie én er is ruimte om
zelf te werken aan eigen kunst. We werken met
kunstenaarsmaterialen én materialen uit de
natuur (vlakbij is natuurgebied de Grote- en
Kleine Wielen).
Na deze kunstweek heb je veel geleerd én
indrukken verwerkt tot kunst.
Het is een gevarieerd programma, met
verschillende docenten, waarin je je verdiept
in diverse disciplines: tekenen, schilderen,

Docenten
Een selectie van docenten van Kunstacademie
Friesland verzorgen dit inspirerende en veelzijdige
programma.
Met kunstdocent Doet Boersma ga je tijdens
een teken-wandel-tocht buiten leren tekenen. Zij
leert je ook los en vrij schilderen. Ook leer je een
aantal grafische technieken toe te passen. Met
kunstenaar/docent Nynke Venema ga je op een
inspirerende fotosafari. Met beeldend kunstenaar/docent Derk den Boer werk je in en/of met
de natuur, met zelf gevonden materialen. Je
maakt sculpturen en landschapskunst.

Weekindeling 1 t/m 7 augustus 2021
Zondagavond is de introductiebijeenkomst van
19.30-22.00 uur. Elke ochtend en middag zijn de
lessen. Er zijn een aantal avondprogramma’s. Een
paar middagen zijn vrij, zodat je kunt wandelen,
fietsen, Leeuwarden ontdekken, óf zelf verder
werken aan je kunstwerken. Op zaterdagmiddag
worden de lessen afgesloten met een presentatie
van je gemaakte werk en reis je weer af met een
hoofd vol inspiratie en een tas vol kunst.
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5 DAGEN
Datum:
Tijd:
Docenten:

Locatie:
Kosten:

16 t/m 20 augustus 2021
10.00 – 16.00 uur
Hilda Klaassen,
Machiel Braaksma,
Derk den Boer,
Jamilla Beukema
Kunstacademie Friesland
€ € 375,- incl. alle
materialen + gezonde lunch

Voor wie is de Zomerkunstweek voor junioren:
Voor jonge kunstenaars die nét even anders
denken, graag onderzoeken, meer leren over eigen
werk en nieuwe dingen leren. Samen met anderen
van jouw eigen leeftijd leer je nieuwe technieken en
maak je kunst. Misschien maak je ook wel nieuwe
vrienden! We werken in 2 leeftijdsgroepen 8-12 en
13-16 jarigen.

Wat doe je:

Tentoonstelling:

Tentoonstelling:

Aan het eind van de week, op
vrijdagmiddag maken we een
tentoonstelling voor de ouders,
familieleden en vrienden die op
bezoek komen. Na deze week
ben je geïnspireerd, heb je veel
geleerd, veel gelachen, nieuwe
vrienden gemaakt en werk waar
je trots op kunt zijn.

Aan het eind van de week, op vrijdagmiddag
maken we een tentoonstelling voor de
ouders, familie-leden en vrienden die
op bezoek komen. Na deze week ben je
geïnspireerd, heb je veel geleerd, veel
gelachen, nieuwe vrienden gemaakt en werk
waar je trots op kunt zijn.

Je werkt multidisciplinair, je werkt dus met
verschillende technieken en invalshoeken.
Dus tekenen, schilderen, natuurmonoprints
maken, sculptuur maken, mixed graphics en
landschapskunst maken. Je werkt met penselen,
klei en nieuwe en gerecyclede materialen. Je
leert ambachtelijk te werken en je leert dit
toepassen in nieuwe inzichten. In onze Junior
Art Academy 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 door
je medekunstenaars. Tijdens deze week laat je
je gemaakte werk zien aan de groep en hoor
je hoe anderen naar jouw werk kijken. In deze
kunstweek ontmoet je anderen die ook creatief
bezig willen zijn.
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.

Waar:
In de ateliers van Kunstacademie Friesland,
Groningerstraatweg 354, Leeuwarden én in
de natuur vlakbij, waar je materialen zoekt en
kunstprojecten realiseert.

kunstweek

junior art academy
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ZOMER agenda 2021

beroepsopleiding
beeldend

APRIL

Plasdras				18 april		6
Open dag 11.00-16.00		
24 & 25 april
9

JUNI

WORD
AUTONOOM BEELDEND
KUNSTENAAR!
Als student aan onze beroepsopleiding leer je werken in verschillende media, zoals schilderen,
tekenen, beeldhouwen, keramiek, grafiek, fotografie en video. Je verdiept je inhoudelijk en leert
een eigen visie ontwikkelen. Dit doen we door een programma aan te bieden dat steunt op vier
pijlers: de theoretische, technische, artistieke en professionele context.
Onze deeltijd beroepsopleiding is
onderverdeeld in 3 fasen, waarvan
de eerste gezien kan worden als een
basisprogramma. Hierin staat het
ontwikkelen van algemeen beeldend
handelen, kennismaken met kunst bekijken
en beschouwen en het eigen maken van
het beeldend proces voorop. De volgende
fase is een verdiepingsprogramma gericht
op eigen visie en thematiek. De derde
fase is die van het afstuderen. De leerstof
is opgedeeld in modules, die afzonderlijk
gevolgd kunnen worden.
Een aantal modules zijn verplicht,
daarnaast worden een groot aantal

Groningerstraatweg 354
8924 JH, Leeuwarden
058 - 2136542 info@kafrl.nl
www.kunstacademiefriesland.nl

locaties zomerprogramma
BUITENPOST:
BOTANISCHE TUIN
DE KRUIDHOF

Schoolstraat 29b, Buitenpost
0511 - 541253
www.dekruidhof.nl

KUBAARD:
MOGLAS

HURDEGARYP:
HOTEL HURDEGARYP

Rijksstraatweg 36, Hurdegaryp
0511- 475700
www.hotelhardegarijp.com

SNAKKERBUORREN:
DOARPSTÚN

modules in de zogenaamde vrije ruimte
aangeboden, keuzemodules waaruit de
student een eigen studiepalet kan kiezen.
Hierdoor is een flexibel en persoonlijk
educatietraject mogelijk.

Joarumerleane 4a, Kubaard
0515 332074
www.moglas.nl

Oan ‘e Dyk 56, Snakkerbuorren
06 - 22901652
www.dedoarpstun.nl

Voor elke behaalde module wordt
steeds een deelcertificaat uitgereikt. Een
student die alle benodigde modules van
de beroepsopleiding met succes heeft
doorlopen behaalt het diploma Autonoom
Beeldend Kunstenaar.

RIJS:
HOTEL JANS

Mientwei 1, Rijs
0514 - 581250
www.hoteljans.nl

HAARLO:
KULTUURHUS T STIELTJEN

jwonen?
Voorlichting bi
gen!
Check de open da

Overnachten: Hotel Jans heeft
hotel-schilder-arrangementen
welke je rechtstreeks bij het hotel
kunt boeken.

Wollinkweg 12, Haarlo
0545 - 261474
www.stieltjen.nl

Open dag 11.00-16.00		
5 & 6 juni		
9
Instantfotografie			
6 juni		
22
Kruidhof teken- en wandeltocht
9 juni		
4
Turffiguren maken			
12 juni		
16
Open middag Junior Art Academie
12 juni		
9
Botanisch tekenen			12 juni		5
Fluitenkruid			16 juni		6
Autobiografisch werken		
17 t/m 20 juni
7
Plasdras				18 juni		6
Plattelandsjongeren			19 juni		8
Cyanotypie of blauwdrukken		
19 juni		
24
Art Journal			
19 juni en 20 juni 20
Schetsopdracht individueel		
20 juni		
4
Aquarelschilderweek		
21 t/m 25 juni
8
Abstract werken			
30juni t/m 4 juli
7

JULI

Etsen voor dummies		
3 juli		
24
Smartphone Safari			
3 juli t/m 4 juli
23
Natuurmonoprint			3 juli		25
Aquarel basistechnieken		
4 juli		
9
Plein air Rijs (excl. materiaal) 		
5 t/m 9 juli
14
Plein air Haarlo (incl. materiaal)
5 t/m 9 juli
14
Stempelen 2.0			10 juli		25
Een kleurrijk boeket schilderen
10 juli		
9
Plasdras				11 juli 		6
Aquarelschilderweek		
12 t/m 16 juli
8
Cyanotypie of blauwdrukken		
17 juli		
24
Stop-motion			18 juli 		23
Hoe krijgt je werk meer betekenis?
19 t/m 23 juli
10
Leem + stro = bouwen		
24 t/m 25 juli
16
Grafiekweekend			
24 t/m 25 juli
25
Botanisch tekenen			25 juli		5
Modeltekenen en schilderen		
26 t/m 30 juli
5
Glasfusion			31 juli		21

AUGUSTUS

Glasfusion			1 augustus
Kunstweek Friesland		
1 t/m 7 aug.
Picking up the pieces		
7 of 8 aug.
Kunstweek Beeldhouwen		
8 t/m 14 aug.
Eigen thema - eigen stijl		
9 t/m 13 aug.
Zomerkunstweek Junior Art Academie 16 t/m 20 aug.
Plein Air Hurdegaryp (incl.materiaal)
16 t/m 20 aug.
Model en portret boetseren		
23 t/m 27 aug.
Plein air Rijs (incl. materiaal) 		
23 t/m 27 aug.
Open middag Junior Art Academie
28 augustus
Gessodruk en leporello's		
29 augustus
Plasdras				29 augustus

SEPTEMBER

Open dag 			
Start studiejaar 2021-2022		

4 & 5 september
13 september

21
26
21
19
11
29
14
17
14
9
20
6
6
6

31

GRONINGERSTRAATWEG 354
8924 JH, LEEUWARDEN
058 - 2136542
INFO@KAFRL.NL
KUNSTACADEMIEFRIESLAND.NL

