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NIEUW ELAN
Kunstacademie Friesland gaat volle
kracht vooruit! We hebben er zin
in, omdat we te lang stilgestaan
hebben. Het nieuwe programma
ligt op tafel, met veel aandacht voor
nieuwe modules. Dit studiejaar
leggen we meer aandacht op de
ruimtelijke sectie: beeldhouwen,
3D en keramiek. Dit is mogelijk
door het beeldhouwatelier wat we
afgelopen studiejaar in gebruik
genomen hebben. Dit wordt steeds
verder ingericht en geoutilleerd.
Kunstacademie Friesland wil jong
talent aanmoedigen, daarom zijn er
meer kunstlessen voor kinderen en
junior kunstenaars dit studiejaar.
Er valt veel te ontdekken in het
studieprogramma, zoals de nieuwe
bestemming Dresden, voor de
kunstreis van dit jaar.
Doet Boersma
directeur

LOCATIES

HOOFDLOCATIE

KUNSTACADEMIE FRIESLAND

Groningerstraatweg 354
8924 JH Leeuwarden

EXTERNE LOCATIES
GRAFISCH ATELIER LEEUWARDEN

Haniasteeg 61, 8911BX Leeuwarden

HAWAR

Oosterwoldseweg 33, 8421RR Oldeberkoop

BOTANISCHE TUIN DE KRUIDHOF

Schoolstraat 29b, 9285NE Buitenpost

DOARPSTÚN SNAKKERBUORREN

Oan'e Dyk 56, 9083AE Snakkerbuorren

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.

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
door middel van 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.
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TEKENEN & SCHILDEREN
4

PRAKTISCHE
INFORMATIE
Bereikbaarheid OV

TEKEN EN SCHILDEREN
BASIS EN VERVOLG

24x donderdag

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Corina Blom
15 september 2022
13:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 567,00 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd
48

Leer (beter) tekenen en schilderen!
Wat leer je?
Tijdens de teken- en schilderlessen wordt
aandacht besteed aan basale kennis van
tekenen en schilderen: het mengen van
kleuren, het creëren van diepte in een
schilderij en het schilderen van verschillende
thema’s.
Welke materialen/techniek/hoe?
Materiaal die je kunt meenemen zijn:
gebrande omber, gebrande siena, gele oker,
ultramarijn, kobalt, ceruleum, donkergeel
en crimson en titanium wit, facultatief: roze/
paars. Platte bristol/varkensharen penselen,
1 puntpenseel, een verflap en een palet.

PORTRET TEKENEN EN
SCHILDEREN
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

12x dinsdag

Candace Charlton
10 januari 2023
9:30 – 12:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 294,00 excl. materiaal,
incl. modelkosten en koffie/thee
beginner en gevorderd

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

TEKENEN EN SCHILDEREN
DE CARROUSEL

Parkeren
24X DAGDEEL
Docent:

24

Beleef al tekenend en schilderend de
uitdaging, schoonheid en voldoening van
de portretkunst.
Wat leer je?
Je leert stapsgewijs een portret opbouwen
in verschillende verflagen. Je versterkt je
begrip van de anatomie door het tekenen
en schilderen van zowel live modellen en
fotomateriaal als referentie.
Welke materialen/techniek/hoe
Je werkt met houtskool, grafiet en gum op
papier en acrylverf of olieverf op paneel
of doek. Je maakt gebruik van eigen
fotomateriaal. Meerdere studies, tekeningen
en schilderijen worden gemaakt tijdens de
module.

Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Doet Boersma, Hennie Dijk-Stel,
Monica Jonkergouw, Rudi Stuve,
Betty van der Kamp e.a.
13,14,15 en 16 september 2022
din, woe, don, en vrij-ochtend: 9:30 – 12:00 uur
Din en woe-avond: 19:30 – 22:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 567,00 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderde

Toegankelijkheid

48

3 verschillende teken- en schilderdocenten laten jou met hun technieken en
onderwerpen groeien in je eigen werk.
Wat leer je?
Elke docent bereidt technieken én een thema voor. Je werkt aan een eigen project en wordt
daarin begeleid of je doet (deels) mee met de lessen die de docent voorstelt.
Welke materialen/techniek/hoe
De teken- en schildermaterialen die gekozen worden door de docent kunnen verschillend
zijn. Je kunt ook andere materialen voorstellen, dat valt vaak goed te combineren.
De docenten geven blokken van 6 lessen, Doet Boersma geeft ongeveer 2x 6 lessen.

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

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.

SCHILDEREN
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OLIEVERF VOOR IEDEREEN

ACRYL VOOR BEGINNERS
12x dinsdag

12x maandag
Docent: Irma Kamp
Start: 12 september 2022
Tijd: 19:30 – 22:00 uur
Locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: € 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
Niveau: beginner en gevorderde
24
Onder leiding van Irma Kamp kunnen
zowel beginners als gevorderden
olieverfschilderijen maken.
Wat leer je?
Beginners leren wat ze moeten weten
over olieverf, basiskennis. Onderwerpen
die geschilderd worden zijn o.a. stilleven,
landschap, dieren. Gevorderden breiden
hun kennis uit en pakken eigen thema’s aan.
Welke materialen/techniek/hoe?
We werken aan de hand van thema’s die
de docent aandraagt of aan de hand van
eigen thema’s. Transparant en dekkend
schilderen, zachte overgangen, smeuïge
toetsen t.o.v. glacerende lagen.

REALISTISCH SCHILDEREN

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Fimmy Kooijker
13 september 2022
13:30 – 16: 00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner
24

Acrylverf vanaf de basis
Wat leer je?
De deelnemers leren werken met acrylverf
vanaf de basis: een palet opzetten, kleuren
mengen, kwast- en penseelgebruik,
werken op verschillende ondergronden, de
beeldaspecten gebruiken zoals vorm, kleur,
compositie, licht/donker, enz.
Welke materialen/techniek/hoe?
In de lessen wordt gewerkt met acrylverf op
doek, paneel of schilderpapier. Het gronden
van panelen komt aan bod. Soms wordt er
gewerkt op een getoonde ondergrond of
met paletmes. Je leert hoe je een schilderij
op verschillende manieren kunt opzetten.

ABSTRACT SCHILDEREN

12x dinsdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Harmen Tulner
13 september 2022
19:30 – 22:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd
24

Tijdens deze cursus leer je een beproefde
methode waarmee je goed realistisch
leert schilderen.
Wat leer je?
Je leert werken met een onderschildering
(grisaille). Dit betekent dat je het schilderij
stapsgewijs opbouwt. Vooral voor beginners
is deze methode heel geschikt om goed
realistisch te leren schilderen.
Welke materialen/techniek/hoe?
Je schildert in deze cursus met acryl en
olieverf op doek of paneel. Je maakt
optimaal gebruik van een belangrijk
kenmerk van olieverf, namelijk het
doorschijnende karakter ervan. De
monochrome grisaille schilder je met
acrylverf. Voor de kleuren gebruik je
olieverf.

BOEIENDE BASICS
6x donderdag

12x donderdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Rudi Stuve
15 september 2022
19:30 – 22:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd
24

Ga met acryl op zoek naar je abstracte
beeldtaal
Wat leer je?
In deze cursus ga je met acryl op zoek naar
je abstracte beeldtaal. Abstract schilderen
is de meest persoonlijke manier van
schilderen, omdat je vanuit je intuïtie te
werk gaat.
Welke materialen/techniek/hoe?
Acryl op doek, eventueel houtskool,
syberisch krijt, oliepastel, pastel, potlood.

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Jelbrich de Jong
15 september 2022
9:30 – 12:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 141,75 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner

12

Elke les een losse oefening die je zal
helpen in je toekomstige (portret)
schilderprocessen
Wat leer je?
Hoe meng je huidskleur? Wat is een handig
palet? Hoe schilder je een bol en hoe teken
je andere basic vormen? Hoe maak je mooie
overgangen? Hoe is een oog opgebouwd?
Uit welke vlakken bestaat het gezicht?
Welke materialen/techniek/hoe?
Elke week een korte losse opdracht waarbij
de oefening aan het eind van de les wordt
afgesloten. We werken met verschillende
materialen, zoals potlood, olieverf etc.

7

SCHILDEREN
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GEWOON GOED SCHILDEREN
12x vrijdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Betty van der Kamp
16 september 2022
9:30 – 12:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd
24

Alles wat je eerst moet leren om een
eigen stijl van schilderen te kunnen
ontwikkelen.
Wat leer je?
In deze cursus maak je kennis met
verschillende technieken en materialen.
Je leert volgens een stappenplan van
onderwerp, via schetsen naar een
uiteindelijk schilderij te werken. Aandacht
voor compositie en kleurgebruik.
Welke materialen/techniek/hoe?
We schilderen in deze cursus met verf
op basis van acryl met penseel, spatel en
waarom niet, met je vingers. We gebruiken
verschillende dragers; papier, doek of
paneel. Voorafgaande aan het schilderen
maken we schetsjes in een dummy (blanco
A4 boek)

VISIE EN TECHNIEK
IN OLIEVERF
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

FIGURATIEF SCHILDEREN

VARIA IN ACRYL

Irma Kamp
9 januari 2023
19:30 – 22:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd
24

Met verf op zoek naar jouw ervaring van
het onderwerp.
Wat leer je?
Je verdiept je olieverftechniek en onderzoekt
onderwerpen, waardoor jij je eigenheid kunt
versterken.
Welke materialen/techniek/hoe?
Je onderzoekt het 'hoe en waarom' van je
schilderij en experimenteert met de rol
van het experiment en toeval in dit proces.
Vanuit jouw kracht en blik kijken we naar
jouw vaardigheid en inzicht om te komen
tot groei.

12x dinsdag

12x dinsdag

12x maandag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Fimmy Kooijker
10 januari 2023
13:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd
24

De veelzijdigheid van acrylverf.
Wat leer je?
Deze lessen zijn uitermate geschikt voor
mensen die de veelzijdigheid van acrylverf
willen leren toepassen. Je leert o.a.
transparant en pasteus werken, met kwast
en paletmes of creditcards, op verschillende
ondergronden enz.
Welke materialen/techniek/hoe?
Er wordt gewerkt met acrylverf die op vele
verschillende manieren wordt gebruikt. Je
gaat regelmatig naar huis met een nieuw
verrassend schilderij.

PAINT

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Candace Charlton
10 januari 2023
13:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 294,00 excl. materiaal,
incl. modelkosten en koffie/thee
beginner en gevorderd

24

De menselijke figuur schilderen in een
betekenisvolle en verhalende omgeving.
Wat leer je?
Je leert beeldend vorm te geven aan een
narratief met de menselijke figuur als
centraal uitgangspunt. Door het tekenen
en schilderen met behulp van zowel live
modellen als fotomateriaal als referentie.
Een compositie stapsgewijs opbouwen in
verf.
Welke materialen/techniek/hoe?
Je werkt met houtskool, grafiet en gum op
papier voor live modellen tekenen. Je werkt
met acrylverf of olieverf op paneel of doek.
Tijdens de live modellen sessies maak je
eigen foto’s en daarna fotoafdrukken als
referentiemateriaal voor je schilderijen.

12x vrijdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Betty van der Kamp
13 januari 2023
9:30 – 12:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd
24

Vrijer en trefzekerder schilderen. In
‘Gewoon goed schilderen’ legden we
de basis en nu bouwen we uit op dit
fundament.
Wat leer je?
In deze cursus hebben we vanzelfsprekend
ook weer aandacht voor alle basisprincipes
zoals techniek, vlakverdeling, contrast,
perspectief en diepte van een schilderij,
maar streven we ernaar ook de persoonlijke
ambities en vaardigheden te ontplooien.
Welke materialen/techniek/hoe?
In deze lessen wordt er voornamelijk met
acrylverf gewerkt maar er is ruimte om,
-in overleg-, met het materiaal van jouw
eigen voorkeur te werken. Denk bij
voorbeeld aan een meer ruimtelijke opbouw
van je werk door gebruik te maken van
collage-technieken.

9

SCHILDEREN
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Kom, kijk,
oriënteer &
maak kunst!
GELAAGD PORTRET
6x donderdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Jelbrich de Jong
3 november 2022
9:30 – 12:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 141,75 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd

12

Maak een ge(s)laagd portret in olieverf!
Wat leer je?
In deze cursus leer je stap voor stap een
portret schilderen in (watervermengbare)
olieverf. Aan het eind heb je een portret
op doek a.d.h.v. een eigen of gekregen
referentiefoto.
Welke materialen/techniek/hoe?
Eerst een onderschildering en wekelijks een
nieuwe laag 'vet over mager'. We werken
met het kleurenpalet van Zorn. De eerste
lessen dezelfde referentie, vervolgens kun je
een eigen gekozen foto meenemen.

VAN ABSTRACT NAAR
FIGURATIEF

DE KRACHT VAN ABSTRACTIE

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

12x donderdag

Rudi Stuve
12 januari 2023
19:30 – 22:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd
24

Vanuit een abstracte, betekenisloze (is
dat wel zo?) manier van schilderen naar
een figuratief geheel.
Wat leer je?
In deze cursus gaan we vanuit een
abstracte, betekenisloze (is dat wel zo?)
en intuïtieve schilderwijze beginnen. Door
meerdere lagen over elkaar heen te zetten
gaan wel langzamerhand naar een figuratief
gegeven.
Welke materialen/techniek/hoe?
Acryl op doek, eventueel houtskool,
siberisch krijt, oliepastel, pastel, potlood

INKT EN WATER
6x vrijdag

12x donderdag
Marije Bouman
12 januari 2023
19:30 – 22:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
gevorderd
24

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Betty van der Kamp
24 februari 2023
13:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 141, excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd

12

Ontketen krachten die nieuw voor je zijn
met abstracte vormen. Autonoom.

Inkt en water, a marriage made in
heaven.

Wat leer je?
Waar ontleent een abstract werk zijn kracht
aan? Is het kleur, ritme, vorm of iets anders?
Je leert alles over hoe je tot een abstracte
manier van werken komt en wat je ermee
kunt uitdrukken.

Wat leer je?
Al snel kun je inkt en water samen laten
vloeien tot poëtische schetsen, spannende
portretten en imaginaire landschappen.

Welke materialen/techniek/hoe?
Met acrylverf en spannende
collagematerialen op doek en paneel,
maar ook door oefeningen met houtskool,
sjablonen en Oost-Indische inkt werk je toe
naar een persoonlijk eindresultaat. Na het
doorlopen van deze lessen ben je in staat
om abstracties toe te passen in je eigen
werk.

Welke materialen/techniek/hoe?
Bij deze lessen gebruiken we vulpen,
tekenpennetjes, inkt en bister op stevig
tekenpapier of aquarelpapier. Favoriet is de
zwarte Oost-Indische inkt, maar ook kleur
kan een spannende toevoeging zijn.

OPEN DAGEN
Gratis miniworkshops om kennis
te maken met de cursussen en
workshops van Kunstacademie
Friesland. Programma's voor
beginners en gevorderden

KIJK VOOR EXACTE DATA EN TIJDEN OP
ONZE SITE: WWW.KAFRL.NL

14 mei - 11 juni 4 september voor
volwassenen
12 juni en
3 september voor de
Junior Art Academy
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STORYTELLING
12x donderdag

24x dinsdag
Docenten: Eveline van der Pas, Laura Boomsma,
Machiel Braaksma, Marcel Goossen,
Derk den Boer
Start + tijd: 13 september 2022
9:30 – 12:00 uur
Locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: € 592,00 excl. materiaal, incl. koffie/thee
54
Niveau: gevorderd

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Laura Boomsma
15 september 2022
9:30 – 12:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
gevorderd
24

Ga mee op weg naar verdieping in je
beeldend proces, met 5 docenten, die elk
een andere invalshoek aanreiken.

Storytelling in beeldende kunst is het
vertellen van een verhaal in kunst. Hoe
vertel jij jouw verhaal in je kunst?

Wat leer je?
In deze module wordt je visie verdiept
en genuanceerd. Je laat via je kunst je
eigenheid zien en je leert in de intervisielessen hier meer zicht op te krijgen.

Wat leer je?
In deze module leer je over narratieve kunst.
Je ontdekt wat jij zelf wilt vertellen met je
kunst en je leert dit in je eigen werk weer te
geven.

Welke materialen/techniek/hoe?
Er zijn 24 lessen, verdeeld in 5
themablokken van elk 4 lessen, plus een
intervisie bijeenkomst tussen de thema
blokken. De thema’s: Bewogen – beweging
/ ‘Good artists copy, great artists steal’ /
Symboliek / Stilte / Transformatie

Welke materialen/techniek/hoe?
De cursus is geschikt voor alle materialen en
technieken. De inhoud en het overbrengen
van het verhaal is belangrijk. Aan het eind
van de cursus kun je een verhaal optimaal
overbrengen in je kunst.

KUNSTGESCHIEDENIS

PROCES

ART UPGRADE

VOOROPLEIDING
BEROEPSOPLEIDING
START: SEPTEMBER 2023

VROUWEN IN DE KUNST
10x maandag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Laura Boomsma
12 september 2022
9:30 – 12:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 236,25 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderde
20

Duik in de artistieke levensloop van vijf
inspirerende vrouwelijke kunstenaars.
Laat je inspireren door hun kunst.
Wat leer je?
Deze cursus behandelt het werk en de
artistieke levensloop van vijf vrouwelijke
kunstenaars: Frida Kahlo, Georgia O'Keefe,
Clara Peeters, Elisabeth Vigée-Lebrun en
Maria Sibylla Merian.

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.
• Leeftijd minimaal 17 jaar
bij aanvang van de module
• Geen toelatingstoetsing

KIJK OP DE SITE VOOR MEER INFORMATIE

WWW.KAFRL.NL

Welke materialen/techniek/hoe?
Deze cursus bestaat uit kunstgeschiedenis,
kunstbeschouwing en het maken van
eigen werk. Je werkt met de materialen die
de kunstenaars gebruikten, met je eigen
favoriete medium.

13

TEKENEN
14

INSTAPTOETS
BEROEPSOPLEIDING
IEDEREEN KAN TEKENEN BASIS
12x woensdag
Docent:
Start:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Aafke Sterenberg
14 september 2022
13:30 – 16:00 uur
11 januari 2023
9:30 - 12:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner
24

IEDEREEN KAN TEKENEN
VERVOLG

MODELTEKENEN

12x woensdag

Docent:
Start:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Aafke Sterenberg
14 september 2022
9:30 – 12:00 uur
11 januari 2023
13:30 - 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
gevorderd
24

TEKENEN IS ALS ADEMEN
12x vrijdag

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Monica Jonkergouw
16 september 2022
13:30 – 16:00
Kunstacademie Friesland
€ 348,50 excl. materiaal,
incl. modelkosten en koffie/thee
beginner en gevorderd

24

6x vrijdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Betty van der Kamp
13 januari 2023
13:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 141,75 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd

12

Verras jezelf, leer tekenen! Echt, iedereen
kan het, succes gegarandeerd!

Verdiepen van het anders leren kijken uit
de basiscursus.

Modeltekenen is leren kijken, zien en
daarna weergeven.

Tekenen is als ademen. Iedereen doet
het! En iedereen kan het.

Wat leer je?
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’.

Wat leer je?
In deze vervolgcursus blijft het principe
hetzelfde als in de basiscursus. Je maakt je
het ‘anders leren kijken’ eigen waardoor je
heel gemakkelijk tekent.

Wat leer je?
Er poseert elke les een gekleed of ongekleed
model en met verschillende tekenmaterialen
zoals houtskool, pastelkrijt of Oost-Indische
inkt leer je om weer te geven wat je ziet in je
eigen handschrift.

Wat leer je?
Je leert gebruik te maken van verschillende
tekenmaterialen, belangrijk voor de
stofuitdrukking.

Welke materialen/techniek/hoe?
In deze cursus wordt gewerkt met fineliner,
houtskool en Oost-Indische inkt. Elke les
worden er verschillende, verrassende
oefeningen aangeboden waardoor je net
even anders gaat kijken. Je leert lekker los
en onbevangen te tekenen.

Welke materialen/techniek/hoe?
Er wordt gewerkt met verschillende
materialen zoals houtskool, pastelkrijt en
Oost-Indische inkt

Welke materialen/techniek/hoe?
We werken met korte en langere standen
van het model. We tekenen het hele figuur
of slechts een deel ervan, werken bepaalde
onderdelen van de kleding uit of richten
ons op het portret. We starten elke les
met een opdracht en eindigen met een
werkbespreking.

Welke materialen/techniek/hoe?
Vanzelfsprekend gebruiken we vooral
tekenachtige materialen zoals potlood,
houtskool, gum, (bal)pen, enzovoort op
papier, in je dummy (blanco A4 boek) of op
grotere vellen.

Vrijwel alle modules zijn in
principe toegankelijk voor
iedereen. Wil je echter onze
deeltijd beroepsopleiding
volgen, dan moet je de
verschillende onderdelen
minimaal op een vastgesteld
niveau afronden om
uiteindelijk je diploma
te kunnen halen. Om te
helpen inschatten of dit
voor jou haalbaar is, is een
instapniveau-toetsing nodig.
We toetsen dan of eje huidige
niveau aansluit bij wat aan het
begin van de eerste fase van
de beroepsopleiding gevraagd
wordt.
De instaptoets bestaat
uit een aantal vragen en
opdrachten. Nadat je dit
hebt ingeleverd, krijg je een
schriftelijk advies voor een
te volgen studieroute. Heb je
onze vooropleiding positief
afgesloten? Dan heb je directe
toegang tot de vakopleiding
en is toetsing niet nodig.

KIJK OP DE SITE VOOR MEER INFORMATIE

WWW.KAFRL.NL
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RUIMTELIJK
16

LAND ART

BEELDHOUWEN
12 of 24x dinsdag
Docent: Derk den Boer
Start 24x: 13 september 2022
start 12X: 10 januari 2023
Tijd:
13:30 – 16:00 uur
Locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: € 645,00 excl. materiaal, incl. koffie/thee
24/48
Niveau: beginner en gevorderd
Leer beeldhouwen op de klassieke
manier: kunst en ambacht komen hierin
elegant samen.
Wat leer je?
Je oefent of verdiept jouw vaardigheden
in het beeldhouwen. Je leert werken met
verschillende materialen, gereedschappen
en technieken. Ieders eigen-aardige
creatieproces staat hierin centraal.
Welke materialen/techniek/hoe?
We werken, -onder meer- met klei, was,
gips, steen en hout. De technieken en
gereedschappen die bij de verschillende
materialen gebruikt worden leer je kennen
en hanteren.

8x dinsdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

RAKU

RUIMTELIJK WERKEN

Derk den Boer
10 januari 2023
9:30 – 12:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 247,80 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd
16

Land art, de 3D kunst van betekenisvolle
interventies in het landschap maken.
Wat leer je?
Je leert de processtappen van Land
art kennen en in de praktijk uitvoeren.
Belangrijk zijn de vragen naar het 'waar,
wat en waarom' van jouw ingrepen in het
landschap.
Welke materialen/techniek/hoe?
We werken bij voorkeur met lokale
materialen. Uit de natuur en -omgevormdteruggebracht in de natuur. We oefenen in
de directe omgeving van Kunstacademie
Friesland.

6x donderdag

12x vrijdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Machiel Braaksma
16 september 2022
9:30 – 12:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd
24

Werken met je hoofd en vanuit intuïtie.
Wat leer je?
Ruimtelijk leren denken en werken staat
voorop, met aandacht voor conceptueel
en voor associatief werken en ruimte voor
werken vanuit eigen thema’s.
Welke materialen/techniek/hoe?
De techniek die we hanteren is vrij:
je kunt materiaal kiezen waar je veel
affiniteit mee hebt en/of je zelf uitdagen
om met een voor jou nieuw materiaal te
experimenteren.

KERAMIEK

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Foppe Boersma
23 februari 2023
9:30 – 12:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 197,00 incl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd

12

Bij rakustoken ben je het meest direct
in aanraking met alle processen van
pottenbakken.
Wat leer je?
Je gaat bezig met klei, leert opbouwen en
met platen werken. Je leert kleur en glazuur
aanbrengen en uiteindelijk het bakken in de
buitenoven. Rakustoken geeft bijzondere
resultaten en verrassende effecten.
Welke materialen/techniek/hoe?
Rakustoken houdt in dat je een werkstuk
in een buitenoven vrij snel bakt. Daarna
gaat het in een zaagselton. Als het zaagsel
verbrandt in de dichte ton, geeft dit mooie
effecten op glazuur. Toeval speelt een rol in
het resultaat en zorgt voor verrassingen.

12x woensdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Liesbeth Daale
14 september 2022
9:30 – 12:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 345,00 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

24

Lekker met je handen in de klei en
objecten maken?
Wat leer je?
Je leert aan de hand van de verschillende
technieken met klei een vrijstaande vorm op
te bouwen. Zoals werken met duimpotten,
rollen klei, zachte en harde platen klei,
m.b.v. (steun)mallen en combinaties
hiervan.
Welke materialen/techniek/hoe?
Basistechniek: duimpot, rollen klei, platen en
steunmal. Werken met kleislib (engobe) en
glazuur. Gevorderden: verdieping opbouw
en glazuur, eigen ideeën vormgeven en een
(eigen) thema onderzoeken en uitwerken.

17

GRAFISCH
18

GRAFISCHE TECHNIEKEN BASIS
24x dins,-of vrijdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Dik Hageman
13 september en 16 september 2022
dinsdag 19:30 – 22:00 uur
vrijdag 13:30 – 16: 00 uur
Grafisch Atelier Leeuwarden
€ 567,00 excl. materiaal, incl. koffie/thee
48
beginner

Altijd al eens aan de slag willen gaan
met druktechnieken? In deze cursus leer
je ze (bijna) allemaal kennen.
Wat leer je?
In deze cursus leer je stap voor stap alles
over zeefdruk, hout- en linoleumsneden en
etsen.
Je verkent de mogelijkheden, leert hoe de
verschillende technieken werken.
Welke materialen/techniek/hoe?
Je werkt met professionele inkten,
gereedschappen en materialen, alles is in
principe voorradig.
De cursus wordt gegeven op het Grafisch
Atelier Friesland, een uitgebreide werkplaats
met professionele apparatuur voor alle
druktechnieken.

GRAFISCHE TECHNIEKEN
VERVOLG

24x woens,- of vrijdag

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Dik Hageman
14 september en 16 september 2022
woensdag 19:30 – 22:00 uur
vrijdag 9:30 – 12: 00 uur
Grafisch Atelier Leeuwarden
€ 567,00 excl. materiaal, incl. koffie/thee
48
gevorderd

Druktechnieken,
wat kan ik er verder mee?
Wat leer je?
In de vervolgcursus gaan we dieper in
op de verschillende grafische technieken
die je in de basiscursus geleerd hebt. De
nadruk komt nu meer te liggen op je eigen
beeldende ontwikkeling.
Welke materialen/techniek/hoe?
Je werkt met professionele inkten,
gereedschappen en materialen, alles is in
principe voorradig.
De cursus wordt gegeven op het Grafisch
Atelier Friesland, een uitgebreide werkplaats
met professionele apparatuur voor alle
druktechnieken.

GEZOCHT:

AVONTUURLIJKE ONDERZOEKENDE

KINDEREN EN JONGEREN DIE OP

ONTDEKKINGSREIS WILLEN.

KUNSTACADEMIEFRIESLAND.NL/JUNIOR-ART-ACADEMY
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DIVERSE MEDIA
20

OUT OF THE BOX

SURFACE DESIGN

12x maandag

8x woensdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Mariet Rankenberg en Marieke Smink
31 augustus 2022
19:00 – 21:30 uur
Hawar Olderberkoop
€ 280,00 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd

16

KIJKEN DOOR EEN KADER

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Laurens Bontes
12 september 2022
13:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd
24

MAAK JE EIGEN PRENTENBOEK

12x donderdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Nynke Venema
12 januari 2023
9:30 – 12:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd
24

VAN CONCEPT NAAR BOEK

12x dinsdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Laurens Bontes
13 September 2022
13:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd
24

Ontwikkel je eigen beeldtaal in textiel
door stoffen en vezels met verschillende
technieken te manipuleren.

Maak tien of meer illustraties voor in
een lijstje in een mooie zelfgemaakte
bewaardoos.

Door middel van opdrachten ga je
verschillende richtingen in de fotografie
onderzoeken.

Leer hoe je met illustraties van een
goed verhaal een prentenboek voor alle
leeftijden maakt.

Wat leer je?
Centraal staat het manipuleren van textiel,
het veranderen en bewerken van stof
en vezels met verschillende technieken.
Daarnaast word je gestimuleerd om te
experimenteren, te zoeken naar eigen vrije
toepassingen.

Wat leer je?
Je leert hoe je op klein formaat
illustratiekunst maakt met simpele
opdrachten in verschillende
illustratietechnieken met passe-partouts.
Tekenen, schilderen en collagetechnieken
met een lijst in een doos.

Wat leer je?
Er zijn veel verschillende richtingen in de
fotografie: reportage-, model-, architectuur-,
object- en natuurfotografie. Je gaat
hiermee zelf aan de slag en zo ontdek je de
beeldende aspecten van fotografie.

Wat leer je?
Je leert eerst hoe je een storyboard
maakt van je verhaal en dit uitwerkt tot
prentenboek. We publiceren twee pagina's
en de voorkant in een gedrukte prospectus
met alle medecursisten.

Welke materialen/techniek/hoe?
Aan bod komen verschillende
druktechnieken op stof, hand- en
machinaal borduren, transfertechnieken,
haken, breien, knopen, hittemanipulatie
en mixed media. Je ontvangt een
syllabus met materiaal-, techniek- en
achtergrondinformatie. Naast een stukje
theorie en praktische uitleg is er telkens veel
ruimte voor het zelf bezig zijn.

Welke materialen/techniek/hoe?
Door middel van oefeningen en opdrachten
in verschillende teken-, schilder- en
mixed media-technieken leer je diverse
illustratiematerialen kennen. Je ontdekt
je eigen unieke handschrift in illustratie.
Je leert door te werken op een handzaam
formaat dat je overal illustratiekunst kunt
maken en bewaren in de verzameldoos.

Welke materialen/techniek/hoe?
Na een introductie krijg je een opdracht die
je in je eigen tijd uitvoert. Dit kan met een
uitgebreide spiegelreflexcamera zijn maar
ook gewoon met je smartphone. De foto’s
neem je mee op een USB-stick om ze de
volgende les te bespreken.

Welke materialen/techniek/hoe?
Door middel van een goed uitgebreid
storyboard en oefeningen in verschillende
mixed media-technieken ga je bezig
met hoe prentenboeken gemaakt en
gerealiseerd worden. Je leert verschillende
illustratiematerialen kennen, de kwaliteit
van je verhaal en je getekende uitvoering.
Jullie eigen prentenboeken staan in een
prospectus.

12x woensdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Laurens Bontes
11 januari 2023
19:30 – 22:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner en gevorderd
24

Maak illustraties in verschillende
technieken en opdrachten en samen
met eigen illustratiewerk een mooi
presentatieboek.
Wat leer je?
Je leert hoe je illustraties kunt maken in
opdracht en waar je rekening mee moet
houden als deze worden gepubliceerd. De
werken die je maakt worden gedrukt in een
boek.
Welke materialen/techniek/hoe
Door middel van goede uitgebreide
schetsen en oefeningen in verschillende
verf-, inkt- en collagetechnieken ga je
bezig met hoe een illustratie gemaakt
en aangeleverd moet worden. Je leert de
illustratiematerialen kennen, de kwaliteit
van de aangeleverde illustraties als die
worden gedigitaliseerd voor je gedrukte
presentatieboek.

21

ARTISTIEKE
TEAMBUILDING
& GROEPEN

BEROEPSOPLEIDING

Artistieke teambuilding? Wellicht niet het eerste waaraan je denkt als je een passend uitje
zoekt voor je groep of afdeling. Toch is er veel voor te zeggen. Onderzoek naar creativiteit
impliceert dat gerichte kunstzinnige activiteiten niet alleen een positieve bijdrage leveren
aan groepsprocessen, maar ook aan het vinden van nieuwe oplossingen voor bestaande
vraagstukken. Binnen ons aanbod is volop ruimte om met jouw groep een creatieve activiteit te
plannen die past bij jullie doelen en ideeën rondom een groepsactiviteit. Onze ervaren docenten
spelen in op die uitgangspunten die voor jouw groep van belang zijn. Of dat nu ‘gewoon’ een
recreatief teamuitje of een alternatieve heisessie (kleisessie) is.
Even gezamenlijk ontladen na een stressvolle, drukke periode op de zaak? Samenvoegen
van twee afdelingen na reorganisatie? In een ontspannen sfeer leer je elkaar op een prettige,
ongedwongen manier kennen.
Het roer om, maar zitten bestaande, ingesleten denkprocessen in de weg? Alternatieve vorm
van een brainstormsessies? We denken graag met je mee en maken een passend aanbod.
Afhankelijk van jouw groep en context kun je denken aan:
• Een groepsvormende activiteit
• Educatief en vernieuwend
• Kunstzinnig, educatief en recreatief
• Activiteit op maat
We hebben alle informatie én 12 suggesties op een rij gezet,
check onze website: kunstacademiefriesland.nl/groepen-bedrijven

FLEXIBEL ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN:
DEELTIJD BEROEPSOPLEIDING TOT AUTONOOM BEELDEND KUNSTENAAR
22

KIJK VERDER OP

KAFRL.NL
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VERPLICHTE MODULES
24

BEELDEND ONDERZOEK I

KUNSTBESCHOUWING
VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.1
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

10x vrijdag

Derk den Boer
13 januari 2023
9:30 – 12:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 309,75 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner
20

VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.1
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

10x vrijdag

Nynke Venema
23 september 2022
13:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 309,75 excl. materiaal, incl. koffie/thee
beginner
20

Professioneel leren kijken naar kunst,
van anderen én jezelf, en daar woorden
aan geven. Hoe mooi is dat ?

Deze module leert je kunstenaar worden.
Je leert hoe je eigen thema’s vindt en
onderzoekt.

Wat leer je?
Je leert stapsgewijs kunstwerken
beschouwen en bespreken met
een methode 'Hardop Kijken'.
Kunstbeschouwing biedt goede handvatten
om gemakkelijk en professioneel over werk
van anderen en jouw eigen werk te spreken.

Wat leer je?
Beeldend onderzoek is de ontdekkingstocht
naar mogelijkheden met onderwerp,
materiaal, techniek, vorm en het effect er
van op de zeggingskracht van wat je maakt.

Welke materialen/techniek/hoe?
We analyseren, al oefenend, kunstwerken
uit heel verschillende werkvelden en
disciplines.

Welke materialen/techniek/hoe?
In de beginnersfase zijn dit: ideevorming,
verzamelen, maken, reflecteren. Je krijgt
opdrachten en werkt deels thuis. Onderzoek
en werk wordt in de lessen besproken.
Aan het eind van de module kun je een
algemeen proces doorlopen om tot eigen
werk te komen.

BEELDEND ONDERZOEK II
VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.2

10x vrijdag

Docenten: Nynke Venema en Corina Blom
Start:
23 september 2022
Tijd:
9:30 – 12:00 uur deelfase 1.2A
13:30 -16: 00 uur deelfase 1.2B
Locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: € 309,75 excl. materiaal, incl. koffie/thee
20
Niveau: gevorderd
Hier leer je je beeldend onderzoek meer
eigen te maken en te verdiepen.
Wat leer je?
Je krijgt inzicht in wat jouw manier van
onderzoek doen is, waardoor je je werk en
werkwijze verder kunt ontwikkelen. Je leert
hoe je een onderzoek verder verdiept.
Welke materialen/techniek/hoe?
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
wordt in de lessen besproken.

FILOSOFIE DENKEN OVER KUNST
VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.2
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

6x vrijdag

Marcel Goossen
13 januari 2023
9:30 – 12:00 uur deelfase 1.2B
13:30 – 16:00 uur deelfase 1.2A
Kunstacademie Friesland
€ 154,35 excl. materiaal, incl. koffie/thee
12
gevorderd

KUNST EN VLIEGWERK
VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.2
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

4x vrijdag

Machiel Braaksma
24 februari 2023
9:30 – 12:00 uur deelfase 1.2B
13:30 – 16:00 uur deelfase 1.2A
Kunstacademie Friesland
€ 102,90 excl. materiaal, incl. koffie/thee
8
beginner en gevorderd

Maak kennis met de grote kunstfilosofen
en leer je eigen visie op kunst te
verwoorden

Als een soort Houdini begeven we ons
in een prikkelende, nieuwe beeldende
wereld.

Wat leer je?
Tijdens de cursus Denken over kunst maak
je kennis met filosofen die onze visies op
kunst tot op de dag van vandaag sterk
bepalen. Wie zijn deze denkers? Wat waren
hun ideeën?

Wat leer je?
Je leert improviseren, associëren, ontdekken
en jezelf verrassen.

Welke materialen/techniek/hoe?
We lezen delen uit het boek Denken over
Kunst: een inleiding in de kunstfilosofie van
A.A. van den Braembussche. In de les zal
de gelezen stof verder worden besproken.
Ook schrijf je in reactie op de behandelde
denkers een kort filosofisch getint
statement.

Welke materialen/techniek/hoe?
We hanteren verschillende technieken en
materialen. Eten, geluid, beweging, het
lichaam, we sluiten niets uit.

25

VERPLICHTE MODULES
26

KUNST
ACADEMIE
MATERIALEN
WINKELTJE
MATERIAAL ICONOGRAFIE
VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.1
Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

12x maandag

Marcel Goossen
21 november 2022
13.30 – 16.00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
gevorderd
24

FUTURE CITIES
VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.1
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

AUTOBIOGRAFISCH WERK
8x maandag

Derk den Boer
19 september 2022
9:30 – 12:00 uur deelfase 2.1 B
13:30 – 16:00 uur deelfase 2.1 A
Kunstacademie Friesland
€ 247,80 excl. materiaal, incl. koffie/thee
16
beginner en gevorderd

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.2
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

TOEWERKEN NAAR EEN EXPO

8X MAANDAG

Eveline van der Pas
19 september 2022
9:30 – 12:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 247,80 excl. materiaal, incl. koffie/thee
gevorderd

16

In deze ontwerpmodule is het centrale
thema: 'de stad als kunst', als kunst de
stad verovert.

Voor iedereen die intensief aan het
werk wil met een persoonlijk thema als
uitgangspunt.

Wat leer je?
In deze serie lessen onderzoek je de
betekenis van materialen. Welke associaties
roept een bepaald materiaal op en wat
zijn daar de specifieke eigenschappen
van? Het stellen van deze vragen leidt vaak
al tot ideeën voor een kunstwerk. En die
ideeën zetten we vervolgens om in concrete
werkstukken.

Wat leer je?
Je leert kijken naar hedendaagse
stedenbouw vanuit het inzicht dat
beeldende kunst een nieuwe dimensie
toevoegt aan gebiedsontwikkeling. Resultaat
zijn ontwerpen en maquettes voor een
specifiek stedelijk gebied.

Wat leer je?
De opdrachten waarmee gewerkt wordt,
geven een kader waarbinnen je op zoek
gaat naar je eigen invulling en uitwerking.
Zo groei je (verder) in het ontwikkelen
van autobiografische beelden. Er is ruime
aandacht voor het beeldend proces en
reflectie.

Welke materialen/techniek/hoe?
Momenteel is er bijna geen materiaal te
bedenken dat niet ook door een kunstenaar
is gebruikt. Daarom is in deze lesreeks
geen enkel materiaal, medium en discipline
uitgesloten.

Welke materialen/techniek/hoe?
Jouw ideeën en inzichten verwerk je
in schetsen, schetsontwerpen en een
maquette. Je gebruikt voor het schetsen
technieken die je je al eigen hebt gemaakt
in andere lessen. Voor het maken van
maquettes leer je diverse materialen en
technieken voor maquettebouw gebruiken.

Kiest de kunstenaar zijn materiaal of
kiest het materiaal de kunstenaar?

Welke materialen/techniek/hoe?
Techniek/medium is vrij invulbaar
(schilderen, sculptuur, foto, installatie, video,
e.d.). De lessen worden ondersteund met
voorbeelden uit de beeldende kunst.

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.2
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

12x maandag

Eveline van der Pas
28 november 2022
9:30 – 12:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 309,75 excl. materiaal, incl. koffie/thee
gevorderd
24

We hebben een klein assortiment aan
essentiële kunstenaarsmaterialen te
koop, zoals: dummy's, papier, potloden,
houtskool, inkt, pennen, acrylverf en
dergelijke. Ben je in ons pand, dan zit het
winkeltje direct naast de ingang.

HEB JE IETS NODIG?

Op de administratie helpen ze je graag.

Samen met deze groep leer je een
tentoonstelling te maken.
Wat leer je?
Door middel van (reflectie)gesprekken krijg
je nieuwe inzichten en word je uitgenodigd
om je werk en visie verder te ontwikkelen en
scherper te krijgen.
Welke materialen/techniek/hoe?
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.

KADOBON
Wil je een kado geven aan
iemand die alles al heeft?

Wil je iemand verrassen die graag kunstzinnig bezig
is? Wij hebben kado-bonnen vanaf € 25,(Ook te besteden in ons kunstacademie- materialen
winkeltje) Je kunt de bon ophalen of we kunnen deze
opsturen.
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INTERVISIE KUNSTENAARS
NIEUWE INZICHTEN
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 dan werk je vaak alleen. Deze module
geeft je de mogelijkheid om onderwerpen en praktijksituatieswaar je als (aankomend)
kunstenaar tegenaan loopt 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 VRIJDAG

DOCENT: EVELINE VAN DER PAS
START: 16 SEPTEMBER 2022
4X = ELKE 6 WEKEN EEN BIJEENKOMST
TIJD:
13:30 –T 16:00 UUR
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 147,- incl. koffie/thee

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.1

8

4X MAANDAG

DOCENT: Eveline van der Pas
START: 12 SEPTEMBER 2022
4X = ELKE 6 WEKEN EEN BIJEENKOMST
9:30 – 13:00 UUR & 13:30 – 16:00 UUR
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 147,- incl. koffie/thee

8

VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.2

4X VRIJDAG

DOCENT: EVELINE VAN DER PAS
START: 16 SEPTEMBER 2022
4X = ELKE 6 WEKEN EEN BIJEENKOMST
TIJD:
9:30 – 13:00 UUR & 13:30 – 16:00 UUR
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 147,- incl. koffie/thee

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.2

COACHING TIJDENS HET AFSTUDEREN
Voor de afstudeerfase (fase 3):
Beeldend onderzoek: In de afstudeerfase 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.
Theoretisch onderzoek: De scriptie kun je zien als een vervolg op de paper (deelfase
2.2). 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 in het brede vakgebied van
de kunstenaar. Je krijgt hierbij individuele begeleiding van een coach.

8

4X MAANDAG

DOCENT: Machiel Braaksma
start: 12 september 2022
4X = ELKE 6 WEKEN EEN BIJEENKOMST
TIJD:
9:30 – 13:00 UUR
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 147,- incl. koffie/thee

BEELDEND ONDERZOEK, THEORETISCH
ONDERZOEK EN EINDPRESENTATIE

8

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.
Eindpresentatie: 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. Voorafgaand aan de afstudeerexpositie vinden de
eindpresentaties plaats. Tijdens de eindpresentatie licht je jouw onderzoek en werk(-proces)
toe.

VERPLICHT VOOR DEELFASE 3

Coach:
Start:
Kosten:

INDIVIDUEEL

diverse docenten
September 2022
€ 2.052,75

29

VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.2

ONLINE MODULE

ARTIST STATEMENT II
VERVOLG ARTIST STATEMENT I

PAPER
VERVOLG ARTIST STATEMENT II

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.1

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.2

ONLINE MODULE

KOSTEN: € 78,75

KOSTEN: € 78,75

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

Een artist statement is een tekst die
je kunt zien als een introductie op je
werk. In dit statement vertel je over het
werk dat je maakt en over jouw visie als
kunstenaar.
Met deze online module moedigen we je
aan om na te denken over je werk en visie.
We prikkelen je schrijfproces met een aantal
vragen. Het resultaat is een basistekst die
je kunt gebruiken voor je eigen website,
exposities en presentaties. Een artist
statement zul je regelmatig moeten herzien.
Het is een organisch proces dat met je werk
mee ontwikkelt.
Wil je je artist statement updaten en verder
uitbreiden met zielsverwantschappen in de
kunst, dan is de module Artist statement II
een logisch vervolg.

Met het schrijven van een artist
statement doe je niet alleen aan
zelfonderzoek, maar probeer je ook
anderen bij je werk tte betrekken.
Als je al eerder een statement hebt
geschreven, weet je dat het knap lastig
kan zijn je visie en boodschap helder te
verwoorden. Daarnaast zul je je tekst
regelmatig moeten updaten, omdat je werk
zich immers blijft ontwikkelen.
In deze online module helpen wij je hierbij.
Jouw eerder geschreven tekst pas je zo
nodig aan en breid je verder uit door
relaties met andere kunstenaars te leggen.
Je krijgt feedback op jouw tekst en krijgt
verschillende bronnen aangereikt die
aansluiten bij jouw werk/visie. Het resultaat
is een tekst die je kunt gebruiken voor je
eigen website, galeries, tentoonstellingen en
publicaties.

ONLINE MODULE

KOSTEN: € 131,25
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 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 of kunsthistorische/filosofisch context.

STUDIEWEEKEND

VERPLICHTE MODULES
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ARTIST STATEMENT I
SCHRIJVEN

STUDIEWEEKEND
VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.1

3 DAGEN

Start:
Locatie:
Kosten:

9 – 10 – 11 september 2022
Ameland
€ 367,50 o.b.v. 2P kamer
Incl. overnachting, bootreis,
vervoer ter plaatse en vol pension.
Meerprijs:1P kamer € 40,Niveau: beginner en gevorderd

6

Dit studieweekend laat je anders kijken.
Een weekend met gelijkgestemden kunst
maken, voelen en denken!
Wat leer je? Naar aanleiding van een thema
gaan we een weekend lang aan de slag. We
gaan gezamenlijk op zoek en bestuderen
het thema. We zetten alle zintuigen open
en laten ons inspireren door de natuur van
Ameland.
Welke materialen/techniek/hoe
Met een nieuwe blik ontwikkel je een eigen
visie, wat je vervolgens ter plekke, buiten
in het landschap of binnen in het atelier,
als installatie, beeldhouwwerk, schilderij of
tekening vormgeeft. Daarnaast nemen we
tijd voor reflectie op eigen en elkaars werk.
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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.
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.

WERKBESPREKING
EVALUATIE

VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.1

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

INDIVIDUEEL

DOCENT: diverse docenten
PRESENTATIES VINDEN PLAATS IN DE WEEK VAN
18 T/M 22 APRIL 2022
5 T/M 9 SEPTEMBER 2022
EN 11 T/M 14 APRIL 2023
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 131,25

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.1

2

INDIVIDUEEL

DOCENT: diverse docenten
PRESENTATIES VINDEN PLAATS IN DE WEEK VAN
18 T/M 22 APRIL 2022
5 T/M 9 SEPTEMBER 2022
EN 11 T/M 14 april 2023
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 131,25

VERPLICHT VOOR DEELFASE 1.2

DOCENT: diverse docenten
PRESENTATIES VINDEN PLAATS IN DE WEEK VAN
18 T/M 22 APRIL 2022
5 T/M 9 SEPTEMBER 2022
EN 11 T/M 14 APRIL 2023
LOCATIE: Kunstacademie Friesland
KOSTEN: € 131,25

VERPLICHT VOOR DEELFASE 2.2
DOCENT:
DATUM:

2

INDIVIDUEEL

KOSTEN:

2

COACHING
COACHING
INHOUDELIJK WERKPROCES BEROEPSPRAKTIJK &
& KUNSTENAARSCHAP
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: € 672,00
excl. eventuele reiskosten coach

COACH: doet boersma
START IN OVERLEG
TIJD:
4 x 1,5 uur individueel
LOCATIE: Kunstacademie Friesland/ eigen atelier
KOSTEN: € 672,00
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: € 131,25

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.

INDIVIDUEEL

diverse docenten
3 APRIL 2023
DEZE WERKBESPREKING VINDT PLAATS
TIJDENS DE LAATSTE LES
VAN DE MODULE TOEWERKEN NAAR EEN
EXPOSITIE IN DE EXPOSITIERUIMTE.
€ 131,25

Op onze website vind je van iedere coach een beschrijving van zijn/haar werkterrein, expertise en werkwijze, zodat je zelf een keuze
kunt 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-gecertificeerd en hebben allen een eigen zelfstandige artistieke praktijk.

2
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BOTANISCH TEKENEN

TURFBEELDEN
1x zaterdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Henk de Lange
17 september 2022
10:30 – 16:00 uur
Doarpstún Snakkerbuorren
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

KLEURRIJK EN BLOEMRIJK
1x zaterdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Doet Boersma
8 oktober 2022
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

PLASDRAS
1x zondag

1x zaterdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Hennie Dijk-Stel
17 september 2022
10:30 – 16:00 uur
De Kruidhof Buitenpost
€ 109,75 incl. materiaal en lunch
beginner en gevorderd

DE WONDERE ONDERWATERWERELD
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

2

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Doet Boersma
25 september 2022
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

BOETSEREN 3-DAAGSE
1x zondag

Irma Kamp
9 oktober 2022
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

3 dagen
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

PORTRET HOUTSKOOL EN ACRYL

DAGJE STRAND

Derk den Boer
28 oktober 2022
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 260,50 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

6

1x zondag

1x zaterdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Fimmy Kooijker
1 oktober 2022
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

SCHRIJVEN VOOR
KUNSTENAARS
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

2

Niveau:

Monica Jonkergouw
2 oktober 2022
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 94,50 incl. materiaal,
modelkosten en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

HUIDSKLEUR
1x zaterdag

Janna van der Meer
29 oktober
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 76,50 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

1x zondag
Docent: Monica Jonkergouw
Start: 30 oktober 2022
Tijd: 10:30 – 16:00 uur
Locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: € 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
Niveau: beginner en gevorderd

2
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weekend
docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Laura Boomsma
5 en 6 november 2022
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 173,70 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

4

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Doet Boersma
13 november 2022
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

1x zondag
Doet Boersma
4 december 2022
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Hennie Dijk-Stel
19 november 2022
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86 85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

GLANS EN GLIMLICHT

Candace Charlton
14 en 15 januari 2023
9:30 – 16:15 uur
Kunstacademie Friesland
€ 204,75 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

4

1x zondag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Candace Charlton
27 november 2022
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 80,00 excl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

MONUMENTALE GROENTE
1x zaterdag

weekend
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

OLIEVERF INSTRUCTIEDAG
1x zaterdag

1x zondag

PORTRET

WINTERLANDSCHAPPEN
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

ZOEK VIND PRINT

SPIEGELINGEN

ART JOURNAL

Fimmy Kooijker
21 januari 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

IMPRESSIONISTISCH
SCHILDEREN
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Hennie Dijk-Stel
28 januari 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

Monica Jonkergouw
3 december 2022
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

SCHILDEREN MET BEWEGING
1x zondag

1x zaterdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

1x zaterdag

2

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Doet Boersma
29 januari 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2
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MIXED MEDIA

WERKEN MET GIPS

weekend

weekend
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Derk den Boer
4 en 5 februari 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 173,70 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

4

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Marcel Goossen
4 en 5 februari 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 173,70 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

4

WERKEN MET XXL KWASTEN

BERMSCHILDEREN
Doet Boersma
19 februari 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Fimmy Kooijker
11 maart 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/the
beginner en gevorderd

OUT OF THE BOX

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Irma Kamp
11 februari 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

TOPICS

2

HET HOOFD IN HOUTSKOOL

1x zondag

1x zaterdag

1x zondag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

JE HOND OP DE KASTDEUR

weekend
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

4

Doet Boersma
12 maart 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Janna van der Meer
18 maart 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 76,50 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

1x zaterdag

1x zaterdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Jelbrich de Jong
18 februari 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

ZORN PALET

POEZIE 'WOORDKUNST'
1x zondag

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Laura Boomsma
11 en 12 februari 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 173,70 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

1x zaterdag

2

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Monica Jonkergouw
18 maart 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 94,50 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2
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1x zondag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

WEIDSE WEILANDEN

FIGURATIEF SCHILDEREN

HET OOG ALS DRAGER
Rudi Stuve
19 maart 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

1x zondag

weekend
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Candace Charlton
25 en 26 maart 2023
9:30 – 16:15 uur
Kunstacademie Friesland
€ 204,75 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

4

HET WAD

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Doet Boersma
26 maart 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

1x zaterdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Hendrik Elings
1 april 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

KUNSTREIS
DRESDEN!
WIL JE MEER WETEN OVER DE
KUNSTREIS NAAR DRESDEN?

BLADGOUD

GRAFIEKWEEKEND
weekend
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Doet Boersma
1 en 2 april 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 173,70 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

4

FLUITENKRUID
1x zondag

1x zondag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Candace Charlton
2 april 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 91,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Doet Boersma
23 april 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

Dresden is de hoofdstad van de
deelstaat Sachsen en ligt heel
mooi aan de Elbe. Aan het hof van
de relatief kleine staat Sachsen
was er voortdurend interesse
voor wetenschap en kunst. Er zijn
omvangrijke collecties kunst en
interessante architectuur.
Naast de oude collecties is er
ook verder gegaan met het
verzamelen van moderne en
hedendaagse kunst. In de stad is
veel te zien en te beleven.

HOUD DE WEBSITE IN DE GATEN!
WWW.KAFRL.NL
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SCHEMA
24 lessen

Tekenen en schilderen basis en vervolg
Tekenen en schilderen de carrousel
Art Upgrade
Beeldhouwen
Grafische technieken de basis
Grafische technieken het vervolg

12 lessen

Portret tekenen en schilderen
Olieverf voor iedereen
Acryl voor beginners
Realistisch schilderen
Abstract schilderen
Storytelling
Gewoon goed schilderen
Visie en techniek in olieverf
Varia in acryl
Figuratief schilderen
Paint
Van abstract naar figuratief
De kracht van abstractie
Iedereen kan tekenen de basis
Iedereen kan tekenen het vervolg
Modeltekenen
Beeldhouwen
Ruimtelijk werken
Keramiek
Out of the box
Kijken door een kader
Maak je eigen prenten boek
Van concept naar boek
Materiaal iconografie
Toewerken naar een expositie
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10 lessen

Vrouwen in de kunst
Kunstbeschouwing
Beeldend onderzoek I
Beeldend onderzoek II

8 lessen

Land art
Autobiografisch werk
Surface Design
Future cities

6 lessen

Boeiende basics
Gelaagd portret
Inkt en water
Tekenen is als ademen
Raku
Filosofie Denken over kunst

4 lessen

Kunst en vliegwerk
Intervisie

Weekend (2 of 3 dagen)
Studieweekend
Boetseren 3 daagse
Art journal
Potret
Werken met gips
Mixed media
Out of the box
Figuratief schilderen
Grafiekweekend

VOORWAARDEN
Opgave

1 dag

Turfbeelden
Botanisch tekenen
Plasdras
Dagje strand
Portret houtskool en acryl
Kleurrijk en bloemrijk
De wondere onderwaterwereld
Schrijven voor kunstenaars
Huidskleur
Spiegelingen
Zoek vind print
Olieverf instructiedag
Impressionistisch schilderen
Winterlandschappen
Glans en glimlicht
Monumentale groente
Schilderen met beweging
Je hond op de kastdeur
Het hoofd in houtskool
Bermschilderen
Werken met xxl kwasten
Topics
Poezie woordkunst
Zorn palet
Het oog als drager
Weidse weilanden
Het wad
Bladgoud
Fluitenkruid

ONLINE

Artiststatement 1& 2
Paper

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 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.
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

