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modules
Van foto naar schilderij, hoe pak je dat aan   6x  maandag    9 januari  2023
Maak je eigen prentenboek   12x  maandag    9 januari  2023
Aquarel voor iedereen     6x  woensdag 11 januari  2023
Acryl voor beginners   12x  donderdag 12 januari  2023    
Kleurenleer en boekbinden     6x  donderdag 12 januari  2023 
Iedereen kan tekenen basis   12x  donderdag 12 januari  2023 

Olieverf voor absolute beginners  12x  donderdag 22 februari  2023
Modeltekenen      6x  woensdag 23 februari  2023
Modeltekenen 2.0     6x  donderdag 12 april  2023

Workshops
Zeg het met bloemen in aquarel   zondag  12 februari  2023
Pentekenen     zondag  19 maart   2023
Voorjaarsbloemen botanisch tekenen  zaterdag  25 maart   2023
Landschappen     zaterdag  15 april   2023
Plas Dras weekend    weekend  13 en 14 mei  2023
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De foto als vertrekpunt

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 dat je kunt meenemen is: 
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 verfl ap en een palet.

VAN FOTO NAAR SCHILDERIJ, 
HOE PAK JE DAT AAN

Docent:  Marcel Goossen   
Start:  9 januari 2023
Tijd:  13:30 – 16:00 uur
Locatie:  Kunstacademie Friesland
Kosten:  € 141,75 excl. materiaal, incl. koffie/thee
Niveau:  gevorderd 12

6 x maandag

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

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

Welke materialen/techniek/hoe
Door middel van een goed uitgebreid 
storyboard en oefeningen in verschillende 
mixed media technieken gaan we bezig 
met hoe prentenboeken gemaakt en 
gerealiseerd worden. We leren verschillende 
illustratiematerialen kennen, de kwaliteit 
van je verhaal en je getekende uitvoering. 
Jullie eigen Prentenboeken staan in een 
prospectus.

MAAK JE EIGEN PRENTENBOEK

Docent:  Laurens Bontes
Start:  9 januari 2023
Tijd:  13:30 – 16:00 uur
Locatie:  Kunstacademie Friesland
Kosten:  € 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
Niveau:  beginner en gevorderd 24

12 x maandag
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Een hele dag te focussen op je botanisch 
werk? Kom leren – bijleren of je werk 
bespreken 

Wat leer je?
Een hele dag - ongestoord – maar met hulp!! 
werken aan het botanisch vastleggen van 
een voorjaarsbloem. Tijdens de les is er 
volop tijd om met de docent je (ook thuis 
gemaakte ) werk te bespreken.

Welke materialen/techniek/hoe
Je werkt de hele dag in je favoriete techniek: 
potlood, kleurpotlood of aquarel. Alle 
basismaterialen zijn in het lokaal aanwezig. 
Heb je zelf intussen al een voorkeur 
ontwikkeld, of heb je bijvoorbeeld een heel 
mooi set kleurpotloden: neem ze mee!
Deze dag is voor degenen die al de intro-
workshop gehad hebben. Beginners zijn 
welkom, mits tekenvaardig.

VOORJAARSBLOEMEN TEKENEN

Docent:  Hennie Dijk-Stel
Start:  25 maart 2023
Tijd: 10:30 – 16:00 uur
Locatie:  Kunstacademie Friesland
Kosten:  € 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
Niveau:  Gevorderd 2

zaterdag

Maak kennis met schilderen in acrylverf 
en leer de basis in een dag. 

Wat leer je?
Aan de hand van (eigen) foto’s ga je aan 
het werk. Je leert een palet opzetten, 
kleuren mengen, werken met kwasten en 
penselen. We kijken naar voorbeelden uit 
de kunstgeschiedenis en hoe daar een 
landschap is geschilderd. We onderzoeken 
hoe je op verschillende manieren een 
landschap kunt weergeven. 

Welke materialen/techniek/hoe
We werken met acrylverf. In de ochtend zijn 
we vooral onderzoekend bezig. Je maakt 
meerdere studies waardoor je ontdekt wat 
er mogelijk is met acryl. ’s Middags werk je 
dan aan je defi nitieve schilderij op doek of 
paneel. 

LANDSCHAPPEN, VAN REALISTISCH 
NAAR ABSTRACT

Docent:  Marcel van der Horst
Start: 15 april 2023
Tijd:  10:30 – 16:00 uur
Locatie:  Kunstacademie Friesland
Kosten:  € 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
Niveau:  beginner 2

zaterdag

Spontaan leren werken met natte 
plassen verf (met planten in de verf)!

Wat leer je?
Je leert vanuit verfvlekken een goede 
compositie te maken en betekenis te geven 
aan je schilderij. Deze betekenis geven aan 
vlekken, maakt, dat je bepaalde keuzes 
maakt tijdens het schilderen. 

Welke materialen/techniek/hoe
We werken met acrylverf, wat we verdund 
toepassen. We werken op doeken van 
verschillende formaten. Deelnemers 
nemen zelf (platgedrukte) planten mee 
en oude (verf-)lappen. -Je maakt een 
aantal schilderijen dit weekend, zodat je 
kunt oefenen en vaardiger wordt in deze 
werkwijze.

PLAS DRAS WEEKEND

Docent:  Doet Boersma
Start:  13 en 14 mei 2023
Tijd:  10:30 – 16:00 uur
Locatie:  Kunstacademie Friesland
Kosten:  € 173,70 incl. materiaal en koffie/thee
Niveau:  beginner en gevorderd 4

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

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’'. 

Welke materialen/techniek/hoe
In deze cursus wordt gewerkt met fi neliner, 
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.

IEDEREEN KAN TEKENEN
DE BASIS 

Docent:  Aafke Sterenberg
Start:  12 januari 2023 
Tijd:  13:30 – 16:00 uur
Locatie:  Kunstacademie Friesland
Kosten:  € 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
Niveau:  beginner 24

12x donderdag

Ooit willen beginnen met schilderen in 
olieverf? Leer schilderen als een echte 
meester.

Wat leer je?
Je maakt kennis met de mooiste verfsoort 
die er bestaat, namelijk olieverf. In 6 lessen 
ga je een stilleven kopiëren en doorloop 
je het gehele schilder proces. Gaandeweg 
ontdek je hoe die elementen in het schilderij 
zijn toegepast. 

Welke materialen/techniek/hoe
Het stilleven staat centraal. Dit stoffi  ge 
genre is helemaal niet saai. Het stilleven is 
ideaal voor de beginner, omdat je binnen 
dit genre veelal te maken krijgt met diverse 
stofuitdrukkingen. Beheers je dit, dan ben je 
in staat om je aan elk genre te wagen.

OLIEVERF VOOR ABSOLUTE 
BEGINNERS

Docent:  Marcel de Jong
Start:  22 februari 2023
Tijd:  13:30 – 16:00 uur
Locatie:  Kunstacademie Friesland
Kosten:  € 141,75 excl. materiaal, incl. koffie/thee
Niveau:  beginner 12

6 x woensdag

Modeltekenen naar bewegend model

Wat leer je?
In deze lessen gaan we tekenen naar 
bewegend model: korte en langere standen, 
dansen en bewegen op muziek. Door 
de snelle, afwisselende, schokkende of 
vloeiende bewegingen ga je vanzelf mee 
met de beweging en kom je snel tot een 
eigen expressieve lijn en tekening.

Welke materialen/techniek/hoe
Met Siberisch krijt, houtskool en inkt werken 
we op grote vellen papier.

MODELTEKENEN

Docent:  Renate Martini   
Start:  23 februari 2023
Tijd:  13:30 – 16:00 uur
Locatie:  Kunstacademie Friesland
Kosten:  174,25 incl. modelkosten 
 excl. materiaal, incl. koffie/thee
Niveau:  beginner en gevorderd 12

6 x donderdag

Modeltekenen door middel van anders 
kijken leren model te tekenen

Wat leer je?
Er wordt getekend volgens de methode van 
Betty Edwards, dat wil zeggen dat de nadruk 
ligt op het leren kijken zonder analytisch te 
worden. Hierdoor leer je al doende de juiste 
verhoudingen te zien. 

Welke materialen/techniek/hoe
Er wordt gewerkt met verschillende 
materialen, zoals houtskool, oost- indische 
inkt en met de woody (aquarelpotlood).

MODELTEKENEN 2.0

Docent:  Aafke Sterenberg  
Start:  12 april 2023
Tijd:  13:30 – 16:00 uur
Locatie:  Kunstacademie Friesland
Kosten:  € 174,25 excl. materiaal, 
 incl. modelkosten en koffie/thee
Niveau:  beginner en gevorderd 12

6 x woensdag

opENDAGEN
JUNIOR ART 
ACADEMY
17 december 
15 april 
11 juni

Kunstacademie 
friesland
18 december 
16 april
10 juni

van 13:00 - 16:00 uur



Geef spullen uit de kringloop in pen en 
inkt een nieuw leven. 

Wat leer je?
Hoe kun je licht en donker goed inzetten, 
hoe geef je materialen en structuren weer, 
hoe laat je de inkt voor je werken? 
Het materiaal daagt je uit precies te kijken 
en dat goed op het papier te zetten. De 
eerste streep op het papier is tegelijk ook 
defi nitief. De uitdaging van deze dag is op 
zoek te gaan naar een zekere vrijheid in 
tekenen met inkt zodat de spullen uit de 
kringloop een tweede leven krijgen. 

Welke materialen/techniek/hoe
Je maakt kennis met Oost-Indische inkt, 
bister, kroontjespen en de rietpen. En 
verkennen we ook de mogelijkheden van 
fi neliners en verwante stiften. In korte, 
kleine schetsen leer je de mogelijkheden van 
het materiaal kennen. Uiteindelijk werk je 
één schets verder uit tot een defi nitief werk. 

PENTEKENEN

Docent:  Marcel van der Horst
Start:  19 maart 2023
Tijd: 10:30 – 16:00 uur
Locatie:  Kunstacademie Friesland
Kosten: € 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
Niveau:  beginner 2

zondag

Aquarelleren is als spelen met kleur en 
met water. 

Wat leer je?
Je maakt een aquarel. Bloemen in al hun 
vormen en kleuren zijn het onderwerp. Hoe 
zit een bloem in elkaar, welke kleuren zie je 
en hoe kun je die vertalen in waterverf? Wat 
kun je met bloemen zeggen en hoe maak 
je dit zichtbaar in je aquarel? Aan het eind 
van de dag heb je kennis gemaakt met dit 
prachtige materiaal om mee te werken. 

Welke materialen/techniek/hoe
Al werkende maken we kennis met 
penselen, papiersoorten, verschillende 
kleuren, nat in nat en juist droog. We 
maken kennis met aquarellen uit de 
kunstgeschiedenis en ontdekken hoe 
die zijn opgebouwd. We onderzoeken al 
schetsend in potlood en verf hoe bloemen 
zijn opgebouwd. En uiteindelijk werk je een 
opzet uit tot een complete aquarel. 

ZEG HET MET BLOEMEN
IN AQUAREL

Docent:  Marcel van der Horst
Start:  12 februari 2023
Tijd:  10:30 – 16:00 uur
Locatie:  Kunstacademie Friesland
Kosten:  € 86,85 incl. materiaal en koffie/thee
Niveau:  beginner 2

Zondag

WO
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Met aquarel kun je vlotte en 
transparante schilderijen maken.

Wat leer je?
Beginners leren stap voor stap mengen, 
vloeien, lagen over elkaar zetten en 
verschillende onderwerpen te schilderen. 
Gevorderden werken aan grote aquarellen 
van eigen vakantiefoto’s, bloemstillevens of 
andere eigen projecten.

Welke materialen/techniek/hoe
Je werkt met aquarelpapier en aquarelverf. 
Je leert verschillende papiersoorten kennen 
en verf op verschillende manieren toe 
passen. Het spontane karakter van aquarel 
pas je toe in landschappen en bloemen, 
maar je leert ook in lagen te werken in 
andere onderwerpen. 

AQUAREL VOOR IEDEREEN

Docent:  Doet Boersma   
Start:  11 januari 2023
Tijd:  13:30 – 16:00 uur
Locatie:  Kunstacademie Friesland
Kosten:  € 141,75 excl. materiaal, incl. koffie/thee
Niveau:  beginner en gevorderd 12

6 x woensdag

Wat is acrylverf eigenlijk voor materiaal?

Wat leer je?
Wat zijn dekkende en transparante 
kleuren? Hoe verwerk je acryl? Op welke 
ondergronden kun je werken? Met welke 
penselen kun je werken. Hoe maak je een 
schildershuid met acrylverf?
Daarnaast leer je hoe je een compositie op 
zet; kleuren mengen; plasticiteit; licht en 
schaduwwerking. 

Welke materialen/techniek/hoe
Je schildert met acrylverf en leert veel over 
het gebruik en de toepassing van acrylverf 
en de diverse hulpmiddelen. 

ACRYL VOOR BEGINNERS

Docent:  Renate Martini
Start:  12 januari 2023
Tijd:  9:30 – 12:00 uur
Locatie:  Kunstacademie Friesland
Kosten:  € 283,50 excl. materiaal, incl. koffie/thee
Niveau:  beginner 24

12 x donderdag

Kleurenleer gebonden tot een boek

Wat leer je?
Je gaat je verdiepen in de kleurenleer van 
Itten. Door middel van oefeningen en 
opdrachten word je steeds meer duidelijk 
over kleur; kleurbeleving; kleursymboliek; 
kleur in de Kunst en jouw eigen 
kleurbeleving. De opdrachten en oefeningen 
ga je bundelen zodat er een mooi boekwerk 
ontstaat.

Welke materialen/techniek/hoe
Kleur wordt onderzocht met oefeningen 
in acrylverf, plakkaatverf en de 
collagetechniek. 

KLEURENLEER EN BOEKBINDEN

Docent:  Renate Martini
Start:  12 januari 2023
Tijd:  13:30 – 16:00 uur
Locatie:  Kunstacademie Friesland
Kosten:  € 141,75 excl. materiaal, incl. koffie/thee
Niveau:  beginner en gevorderd 12

6 x donderdag
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