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ZET JE
ZONNEBRIL
OP EN MAAK
KUNST!
Durf je iets nieuws aan en laat
je je graag verrassen? Hou je
van afwisseling, experiment en
diversiteit? Wil je dat elke dag de
moeite waard is? Geniet je 100 % van
kunst maken in je zomerbreak? Van
mei t/m augustus programmeren we
kunstprogramma’s in verschillende
disciplines: tekenen, schilderen,
beeldhouwen, boetseren, keramiek.
Alleen of samen, jong en oud,
met veel of weinig ervaring in de
kunsten: iedereen is welkom. Van
schildermaterialen tot tekenpapier,
van beeldhouwstenen tot pakken
klei: alles is aanwezig, ook goede
koﬃe en lekkere thee. Een
bijzondere vakantie, met nét zoveel
inspanning en ontspanning als je
zelf wilt. Welkom bij het mooiste en
meest veelzijdige zomerprogramma
van Kunstacademie Friesland. Een
ervaring om nooit te vergeten.
Doet Boersma, directeur
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“WAAR KAN IK HET
BESTE MEE BEGINNEN?”
Dit is een erg goede vraag, die vaak
aarzelend gesteld wordt. Hoe kun je het
beste kiezen uit ons aanbod? Moet je ergens
specifiek mee beginnen?
Het antwoord hangt af van je motivatie: waar
heb je zin in? Dat is het belangrijkste, gevolgd
door onze vraag: hoeveel tijd heb je hiervoor
beschikbaar? Wil je een dag uitproberen of
je juist verdiepen in een serie lessen? Wil je
liever op avond of overdag op les? Of past
het weekend je beter? Heb je al eens eerder
wat gedaan op het gebied van beeldende
kunst of nog nooit? Laat je liever eerst zien
wat je al gedaan hebt om te overleggen wat
het beste bij je past?

Stel je vraag of kom langs: 058-2136542
Op de administratie zitten Tea Sieta en Sieta,
zij kunnen de meeste vragen beantwoorden.
Als het noodzakelijk is om er verder op in te
gaan, dan roepen ze er een collega bij. We
beantwoorden graag je vragen en proberen
je onzekerheden weg te nemen.
Je kunt ons bereiken tussen 9.00-16.30 uur.

abstract week

4

abstract
werken

Tijdens deze 5 dagen Abstract komt er iedere dag een ander aspect van abstract werken aan de
orde. Je kunt je voor alle dagen inschrijven of voor één dag of een paar dagen.

Dag 1 Abstraheren: we werken naar
aanleiding van een landschap. Dit gaan
we al schetsend abstraheren, je leert over
compositie en krijgt wat kunstgeschiedenis
over abstract werken. ’s Middags is er tijd
voor een eigen uitwerking naar aanleiding
van het geleerde.

Dag 2 Lyrisch abstract: abstract werken naar
aanleiding van muziek, vrij werken naar
aanleiding van woorden, intuïtief tekenen.
We werken met verf, krijt en papier… Je
leert over de kunstgeschiedenis en ook
over compositie. ’s Middags is er tijd voor
een eigen uitwerking of nog een andere
opdracht.

Dag 3 Monumentaal werken: we werken op
grote doeken met grootse vormen. Eerst
wordt er geschetst en doe je beeldend
onderzoek. Je werkt je schetsen uit op een
groot doek. Ook hier is compositie weer erg
belangrijk. Er is ook aandacht voor kleur en
kleurvlakken.

Dag 4 Rothko en de Stijl: we werken met
kleurvlakken en vele lagen transparante verf.
Je kleuren krijgen diepte en de toeschouwers
krijgen een “transcendente ervaring” zoals bij
Rothko. Ook het werk van Mondriaan schijnt
een ervaring op te roepen. Dit onderzoek
je beeldend en werk je uit. Je leert wat over
de Stijl, Rothko, kleurentheorie en kleur en
evenwicht.

5 DAGEN

Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

Corina Blom
26 t/m 30 juli 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 78,75 per dag
meerdere dagen € 73,75
exclusief materiaal,
incl. koffie/thee
12

Dag 5 Werken met intentie: in het Japans
penseel schilderen (Sumi é) wordt iedere
penseelstreek met intentie gezet. Die wordt
eerst droog geoefend en gevisualiseerd en
daarna pas gezet. Ook abstract werk kun je
met een intentie maken. Je oefent ermee,
ziet voorbeelden en werkt uit. ’s Ochtends
maak je piepklein werk met verf, textiel en
tijdschriften. ’s Middags kun je groter werken
of verder gaan om een serie te maken
waarin je een verhaal laat zien.

Wat leer je
Ieder dag komt een ander aspect aan bod; stileren en abstraheren, colourfield, abstract
expressionisme, intuïtief werken, lyrisch en geometrisch abstract. Werken met verschillende
materialen. Aan het einde van de dag heb je een werk gemaakt binnen een bepaald aspect
van het abstract werken, wanneer je alle dagen komt heb je allerlei aspecten onderzocht en
kun je zelf verder met wat je maar het meeste aanspreekt.
Welke materialen/techniek/hoe
We werken met acrylverf op doek of paneel. Soms groot en soms heel klein, verder schetsen
we met houtskool of krijt. Ook tijdschriften en textiel worden gebruikt.

5

plain air
6

BUITEN SCHILDEREN
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 Friese landschap of de Achterhoek
te leren zien en schilderen onder leiding van een beeldend kunstenaar/docent.
De buitenschilderlessen kunnen op meerdere locaties gevolgd worden. In Gaasterland
rond de plaats Rijs schilder je lanen met bomen, aan het IJsselmeer vormen weilanden,
boerderijen en bos je inspiratie. In Haarlo (Achterhoek) schilder je het coulissenlandschap,
houtwallen en boomgroepen en golvingen tot aan de horizon, beukenbossen, meertjes of
boerenland met mooie schuren. Deze landschappen zijn inspiratie voor jouw ontwikkeling
als landschapschilder.

Hoe vaak en wanneer:
Je kunt naar wens een of meer dagen
schilderles in Rijs of in Haarlo volgen.
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 twee verschillende locaties op
één 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,

Docent: Doet Boersma,
Fimmy Kooijker
Marcel van der Horst
Datum: 26 t/m 30 juni 2023 Rijs (Fimmy)
Datum: 24 t/m 28 juli 2023 Haarlo (Doet)
Datum: 21 t/m 25 augustus 2023 Rijs (Marcel)
Tijd:
10:00 – 16:30 uur
Locatie: Hotel Jans, Rijs
Locatie: Kulturhus ’t Stieltjen Haarlo
Kosten: 1 dag € 115,25
2 dagen of meer € 110,25 per dag
incl. materiaal en koffie/thee
2

overkapping) kunnen schilderen met uitzicht
naar buiten. De buitenlocaties zijn op loopof rijafstand. Vergeet niet een winddichte jas
mee te nemen.
Wat leer je
Je leert een landschap buiten in de natuur
te schilderen, van opzet tot afwerking. Een
gevorderde schilder kan zich verdiepen in
uitdrukking en eigen stijl.
Welke materialen/techniek/hoe
De lessen zijn inclusief materialen. We
werken met acrylverf op paneel. (Je kunt evt.
ook werken met waterverdunbare olieverf of
pastelkrijt, dit geef je vantevoren op. Werk je
liever met 'echte' olieverf, dan kun je dat zelf
meenemen.
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GRAFIEK 3-DAAGSE
1 x zaterdag

Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Marcel de Jong
15 juli 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 89,90 incl. materiaal en koffie/thee
beginner

2

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

Doet Boersma
6 t/m 8 september 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 269,70 incl. materiaal en koffie/thee
Beginner en gevorderd

6

Altijd al willen fotograferen zonder
camera? Laat je dan onderdompelen in de
techniek van cyanotypie.

Drie dagen lang kleine oplages drukken
met monoprint, droge naald, lino en
mixed graphics.

Wat leer je
Tijdens deze module leer je zelf hoe je
lichtgevoelig papier kunt prepareren en op
verschillende manieren prints af te drukken.
Dit doen we met behulp van UV-licht, diverse
voorwerpen en technieken.

Wat leer je
Op een zeer toegankelijke manier leer
je druktechnieken, zodat je direct kleine
oplages kunt maken in verschillende
technieken. Het zijn gezellige dagen, met
waslijnen vol met afdrukken die hangen te
drogen.

Welke materialen/techniek/hoe
We gaan aan de slag met eenvoudige
materialen zoals gedroogde planten en
veren en werken toe naar een afdruk van
een eigen gemaakte compositie met behulp
van negatieven. In deze module creëer
je een eigen serie unieke blauwdrukken
op aquarelpapier dat voorzien is van een
lichtgevoelige laag.

Welke materialen/techniek/hoe
Monoprint is de meest gevarieerde
drukmethode en super eenvoudig. Je leert
o.a.: tekenen op de plaat, meerkleurendruk
en materiaalprint. Bij de droge naald
techniek druk je af met de etspers. Bij
linodruk werk je met een linomesje en maak
je meerdere gevarieerde afdrukken met
dezelfde linoplaat.

KUNSTWEEK FRYSLAN
LANDSCHAP

7 dagen

Docenten: Doet Boersma, Derk den Boer
Betty v.d. Kamp
Datum: 31 juli t/m 5 augustus
Tijd:
10:30 – 16:00 uur
Locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: € 549,50 incl. materiaal en koffie/thee
Niveau: Beginner en gevorderd

14

Genieten van kunst maken, een week
weg, gelijkgestemden ontmoeten en
verblijven op de Kunstacademie aan de
rand van de natuur!
In deze Kunstweek maak je kunst waarbij het
landschap/de natuur centraal staat. In dit
gevarieerde zomerprogramma ga je tekenen,
schilderen, drukken en beeldhouwen. We
werken in de ateliers van Kunstacademie
Friesland én rondom in de natuur.
Wat leer je
Je ontwikkelt je kunstzinnigheid met behulp
van verschillende technieken en werkt aan
verdieping van je eigen thema. Naast het
leren van vaardigheden, leer je kijken naar
vormen van andere kunstenaars en mededeelnemers.

Welke materialen/techniek/hoe
Van kunstdocent Betty van der Kamp leer je
stoere schetsen te maken, het landschap te
abstraheren en te verwerken in grafiek. Doet
Boersma leert je expressief het landschap te
schilderen (sterk geabstraheerd), met grote
verfvlekken als uitgangspunt Met beeldend
kunstenaar/docent Derk den Boer werk je
in/en/of met de natuur, met zelf gevonden
materialen. Je maakt een sculptuur of maakt
landschapskunst.

kunstweek

druktechnieken

8

BLAUWDRUKKEN

9

Junior art week

10

JUNIOR ART ACADEMIE

KUNSTACADEMIE FRIESLAND

Voor jonge kunstenaars, die nét even anders denken, die graag onderzoeken, die meer willen leren
over eigen werk en nieuwe dingen willen leren. Je maakt veel kunst, leert nieuwe technieken en
ontmoet gelijkgestemden tijdens de zomerkunstweek. We werken in twee leeftijdsgroepen 8-12 en
13-16 jarigen.
Thema 2023 – A Colour World – Een kleurrijke wereld
In onze Junior Art Academy onderzoek en experimenteer je veel. Je gaat aan het werk met
allerlei technieken, materialen en leuke opdrachten. 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 bezig willen
zijn met kunst.
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.
8-12 jaar:
Objecten maken/druktechnieken/tekenen schilderles/collage en nog veel meer!
13-16 jaar:
Teken- en schilderles, buiten leren tekenen,
keramiek. Objecten maken van gerecyclede
materialen. Binnen en buiten kunst maken.
Elke leeftijdsgroep heeft eigen
opdrachten/technieken.

JUNIOR OPEN DAGEN:
15 APRIL, 11 JUNI, 9 SEPTEMBER 2023
van 13 tot 16uur
Scan de QR code voor meer info

Tentoonstelling:
Aan het eind van de week, op vrijdagmiddag
maken we een tentoonstelling voor de
ouders, familieleden en vrienden die op
bezoek komen.

Docent: Jamilla Beukema,
Machiel Braaksma,
Marcel de Jong,
Hilda Klaassen
Datum: 28 augustus t/m 1 september 2023
Tijd:
10:00 – 16:00 uur
Locatie: Kunstacademie Friesland
Kosten: € 393,75 inclusief materialen
en lunch

Wat leer je
Je werkt multidisciplinair, je werkt dus met
verschillende technieken en invalshoeken.
Dus tekenen, schilderen, Street art,
objecten maken, druktechnieken, en
landschapskunst maken. Je werkt met
penselen, tekenmaterialen, hout, nieuwe
en gerecyclede materialen. Je leert
ambachtelijk te werken, je krijgt nieuwe
inzichten en je leert dit toe te passen in
projecten.
Welke materialen/techniek/hoe
We werken met schilder- en
tekenmaterialen, collage, hout,
druktechnieken en nog veel meer.

Na deze week ben je geïnspireerd, heb je
veel geleerd, veel gelachen, nieuwe vrienden
gemaakt en werk waar je trots op kunt zijn.
Waar
In de ateliers van Kunstacademie Friesland,
Groningerstraatweg 354, Leeuwarden én in
de natuur vlakbij, waar je materialen zoekt
en kunstprojecten realiseert.
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Deze module is ontwikkeld voor iedereen die de Deeltijd Beroepsopleiding Autonoom Beeldend
Kunstenaar van Kunstacademie Friesland wil volgen, maar nog onvoldoende basis heeft
of twijfelt of de manier van werken op onze academie bij je past. De vooropleiding is ook
toegankelijk voor studenten die niet van plan zijn om onze beroepsopleiding te gaan volgen,
maar zich wel verder willen ontwikkelen op beeldend gebied. Voor de vooropleiding is geen
toelatingsgesprek of toetsing nodig.
In 24 bijeenkomsten proef je alvast aan het beeldend kunstenaarschap. We werken in
lesblokken van een aantal bijeenkomsten. In elk blok kom je in aanraking met een ander
medium en andere thematische uitgangspunten. Ook organiseren we een begeleid
tentoonstellingsbezoek. De opdrachten die je krijgt, zul je deels thuis moeten maken.
We stimuleren het gebruik van een logboek waarin je op diverse manieren (schetsen,
notities, proefjes, foto’s, knipsels, etc.), verslag doet van je werkproces, je ervaringen en
observaties. Het leren doorgronden van beelden is naast het ontwikkelen van beeldende
vaardigheden een belangrijk aspect gedurende deze module. De lessen worden daarom
ondersteund met voorbeelden uit de beeldende kunst. certificaat De module wordt
afgesloten met een presentatie van je werkproces en eigen werkstukken.
Als je de module Vooropleiding Beeldend Kunstenaar positief
afgesloten hebt, ontvang je hiervoor een certificaat. Dit
certificaat biedt toegang tot de eerste fase van onze Deeltijd
Beroepsopleiding Autonoom Beeldend Kunstenaar.
Ben je geïnteresseerd in het volgen van de beroepsopleiding,
maar twijfel je of jouw niveau aansluit bij de toelatingseisen?
Kijk voor meer informatie op onze website of maak dan een
afspraak voor een gratis adviesgesprek.

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 drie 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

modules in de zogenaamde vrije ruimte
aangeboden, keuzemodules waaruit de
student een eigen studiepalet kan kiezen.
Hierdoor is een ﬂexibel en persoonlijk
educatietraject mogelijk.
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.
jwonen?
Voorlichting bi
gen!
Check de open da

beroepsopleiding
beeldend

deeltijd
beroepsopleiding
12

vooropleiding
autonoom
kunstenaar
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OUT OF THE BOX-EXPERIMENT
weekend

Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Laura Boomsma
10 en 11 juni 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 179,80 incl. materiaal en koffie/thee
beginner

4

Maak een professioneel en inspirerend
Art Journal. Ga aan de slag met diverse
onderwerpen, mixed media materialen en
technieken.

DOEK OPSPANNEN

weekend
Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Laura Boomsma
24 en 25 juni 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 179,80 incl. materiaal en koffie/thee
beginner

4

1 x woensdag
Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Candace Charlton
12 juli 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 182,50 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

PORTRET- EN MODELTEKENEN
EN SCHILDEREN
4 dagen
Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Fimmy Kooijker
5,6,7 en 8 juni 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 359,60 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

8

Out of the box, een workshop om je
creativiteit te stimuleren. Daag jezelf uit
en komt tot nieuwe inspiratie!

Je eigen doeken kunnen opspannen en
kennis over vernissen zijn waardevolle
skills voor een kunstenaar.

Heel goed leren kijken en dan weergeven,
dat is portret- en modeltekenen en
schilderen!

Wat leer je
Hoe maak je een professioneel, inspirerend
en persoonlijk art journal? In deze workshop
leer je op artistieke wijze je dagelijks leven, je
dromen en gedachten te verbeelden.

Wat leer je
Je leert met minder bekende materialen en
technieken te werken en om ongebruikelijke
combinaties te maken. Iedere les staat een
kunstenaar centraal. We laten ons ook door
elkaars werk inspireren.

Wat leer je
Je leert een doek op te spannen vanuit de
basismaterialen van doek en spielatten. Je
leert over de verschillende manieren om een
olieverfschilderij te vernissen.

Wat leer je
Naar aanleiding van een model (gekleed en
ongekleed) en fotomateriaal leer je goed te
kijken en met verschillende materialen weer
te geven wat je ziet.

Welke materialen/techniek/hoe
In deze cursus maak je een aantal pagina’s
in je art journal. Je werkt met mixed media
techniek. Je combineert schrijven, tekenen,
schilderen, collage en druktechnieken.

Welke materialen/techniek/hoe
In deze workshop werken we met mixed
media materialen en -technieken, o.a.
gessoprint, collage, inkt en schilderen met
zelf gemaakte kwasten.

Welke materialen/techniek/hoe
Je werkt met houten spielatten, katoen
en linnen doek, hamer, opspantang en
nietmachine. De technieken 90 graden
hoeken, gelijkmatig opspannen en afwerken
worden behandeld. Je neemt een mooi strak
doek mee naar huis. Er zal een demonstratie
zijn van verschillende vernissen en eﬀecten.
Het werk is vrij fysiek, een redelijke
gezondheid is van belang.

Welke materialen/techniek/hoe
Er wordt gewerkt naar model, korte en
langere poses, maar ook met fotomateriaal.
De schetsmaterialen zijn houtskool,
pastelkrijt, inkt enz. Verder wordt met
acrylverf op doek en paneel geschilderd
waarbij je leert de lichaamsverhoudingen,
plasticiteit en (huids)kleur goed weer te
geven. Workshop van vier dagen!

tekenen en schilderen

mixed media
14

ART JOURNAL

15

ruimtelijk

COACHING

Kunstacademie Friesland heeft een aantal
kunstenaar-docenten die gespecialiseerd zijn
om (aankomende) kunstenaars te coachen in
specifieke trajecten.
Een paar voorbeelden zijn:
-Hoe continueer je je eigen werkproces
en zet je toch nieuwe stappen in je
beeldend werk? Hoe krijgt je werk meer
zeggingskracht?
-Naast een artistieke visie en vakmanschap
kun je deskundig advies vragen over je werk
of jouw beroepspraktijk als kunstenaar
(portfolio, prijsopbouw, netwerken, e.d.)
-Een eenmalig gesprek over je verdere
ontwikkeling, wensen, voorkeuren of doelen
is ook mogelijk.

Vraag een adviesgesprek over mogelijkheden
aan bij de opleidingscoördinator Judith
Baarsma: j.baarsma@kafrl.nl

16

Op de website
www.kunstacademiefriesland.nl kun je
de verschillende coachingsmogelijkheden
bekijken.

BOETSEREN ALS RODIN

BEELDHOUWWEEK
3 dagen

Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Ruth Vulto Gaube
2 t/m 4 juni 2023
10:30 – 16:00
Kunstacademie Friesland
€ 273,50 incl. materiaal en koffie/thee
Beginner en gevorderd

week
Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

6

Leer krachtig en meeslepend boetseren!
Wat leer je
De beeldhouwer Auguste Rodin was in zijn
tijd beroemd door zijn impressionistische
manier van boetseren. Wat betekent dit en
wat was er nieuw aan?
Welke materialen/techniek/hoe
Tijdens deze studiedagen gaan wij in zijn
huid kruipen. Wij beginnen met een lezing
over Rodins leven en zijn artistieke visie
en werkwijze. Aan de hand van replica’s
bestuderen wij twee van zijn beelden door ze
eerst met de hele groep te beschouwen, dan
tekenend te schetsen en aansluitend in klei
of was na te boetseren.
Hierdoor leer je zijn beelden in hun
driedimensionale opbouw te begrijpen en
deze kennis om te zetten in een eigen beeld.

KLEURIGE PATRONEN IN KLEI

Niveau:

Derk den Boer
6 t/m 12 augustus 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 549,50 incl. basismateriaal
en koffie/thee
Beginner en gevorderd

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

14

Je houdt van ruimtelijk werk en wil
boetseren, vormgeven, hakken, vijlen en
schuren!
Deze beeldhouwweek is voor deelnemers
die iets nieuws willen leren, verder
willen werken aan een beeld of een idee
verwezenlijken in hout, steen, was of
klei. Je start op zondagavond met een
introductiebijeenkomst van 19:30 – 22:00
uur. Het atelier is open van 9:00 tot 17:00
uur. De begeleiding is van 10:30 – 16:00
uur. De vroege werkers kunnen alvast
aan de slag en als je niet kunt stoppen
dan kun je na de les nog even doorgaan.
Op zaterdagochtend maak je je werk
presentabel. Op zaterdagmiddag presenteer
je je gemaakte sculpturen en bespreek je je
werk in de groep.

Liesbeth Daale
8 juli 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 96,50 incl. materiaal en koffie/thee
Beginner en gevorderd

2

Kleur – kleur – ontdek!

Wat leer je
Een beginner leert basisbeginselen, een
gevorderde kan een keus maken uit
materialen (hout, steen, klei, was of gips) en
kan zich verdiepen in het maken van een of
meerdere beelden, bijvoorbeeld een groot
beeld in steen.
Welke materialen/techniek/hoe
Je leert werken met verschillende materialen
en gereedschap. Naast het leren van
vaardigheden voor het beeldhouwen, leer
je kijken naar de toegepaste ruimtelijke
vormen van van andere kunstenaars en van
je mede-deelnemers.

Wat leer je
Klei kom je van nature tegen in verschillende
kleuren; van bruin, geel, grijs tot rood.
Maar je kunt de klei ook zelf een mooi
kleurtje geven! Dat gaan we doen in deze
workshop.
Welke materialen/techniek/hoe
We gaan klei inkleuren met diverse
keramische pigmenten. Deze nu gekleurde
klei rol je dun uit waarna je er allerlei vormen
uit kunt maken. Met die gekleurde stukken
stel je een patroon samen. Van deze plaat
klei maak je het uiteindelijke object, een
schaal o.i.d.
Het werk wordt hierna gebakken en
geglazuurd. Na ± drie weken kun je het weer
ophalen.
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AQUARELWEEK
5 dagen
Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

Doet Boersma
7 t/m 11 augustus 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 459,90 excl. materiaal
en incl. koffie/thee

10

Aquarelleren is spannend, spontaan,
altijd verrassend en leuk om te leren.
Kun je al aquarelleren, wil je het weer
oppakken of heb je het nooit gedaan?
In het atelier leren we de technieken en
verschillende onderwerpen te schilderen.
Soms gaan we naar buiten om het
landschap te aquarelleren.
Je maakt deze week een stapel aquarellen
in verschillende onderwerpen. We leren
werken met aquarel, palet, penselen én
hulpmiddelen, zoals afdekvloeistof, zout en
andere materialen om verrassingen in de
aquarel te brengen.

SCHILDEREN: BEPROEFD
OF ACTUEEL?
Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

PLAS DRAS WEEKEND
5 dagen

Marcel Goossen
14 t/m 18 augustus 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 459,90 excl. materiaal en incl. koffie/thee
Gevorderd
12

Kritisch kijken naar je eigen schilderwerk

Wat leer je
Je leert verschillende verf en papier te
gebruiken. Je leert mengen en vloeien en
nat over droog, nat in nat , grote vlakken en
details maken.
Welke materialen/techniek/hoe
Je werkt met eigen materiaal (desgewenst
sturen we je een materialenlijst) of wij
verzorgen de materialen.

PORTRET SCHILDEREN
weekend

Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Doet Boersma
13 en 14 mei 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 182,50 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

4

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

Wat leer je?
Blijf je als schilder dicht bij de schildertraditie
of probeer je er los van te komen? In
hoeverre onderscheid je jezelf van wat er
al is geweest? Je leert kritisch kijken naar
je eigen werk d.m.v. reﬂectie en op maat
gesneden schilderopdrachten.

Wat leer je
Je leert vanuit verfvlekken een goede
compositie te maken en betekenis te geven
aan je schilderij. Vanuit het geven van
betekenis aan vlekken maak je bepaalde
keuzes tijdens het schilderen.

Welke materialen/techniek/hoe
Wat zijn je invloeden en voorbeelden?
Hoe bouw je daaropvoort en in hoeverre
kom je er los van en vind je je eigen stem?
Introductie van een aantal hedendaagse
schilders: wat maakt hun werk zo goed, zo
relevant, zo actueel? Terug naar je eigen
werk: wat kun je concluderen in het licht van
het voorgaande?

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

weekend
Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Candace Charlton
1 en 2 juli 2023
9:30 – 16:15 uur
Kunstacademie Friesland
€ 215,- incl. materiaal en koffie/thee
enige ervaring

5

Een gelaagd en schilderachtig portret
schilderen aan de hand van portretfoto’s
en een schilderstappenplan.
Wat leer je
Portretschilderen met foto als referentie
materiaal. Opbouwen van een portret
in kleur en toonlagen met acrylverf.
Hanteren van kleur, licht en schaduw om
driedimensionale vorm weer te geven.
Materialen/techniek/hoe
Er wordt gewerkt met acrylverf op doek of
paneel. Het portret is gebaseerd op een foto
van je eigen keuze, een zelfportret of iemand
die je kent.
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OLIEVERF EN COLD WAX

BLADGOUD
1x zondag

Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Marcel de Jong
2 juli 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 89,90 incl. materiaal en koffie/thee
Beginner en gevorderd

2

Verlies jezelf in dromerige landschappen,
schilderachtig mooi.
Wat leer je
Je leert atmosferische landschappen te
maken met olieverf en cold wax. Door
middel van een aantal oefeningen komen
verschillende technieken aan bod zodat je
een goede indruk krijgt van wat je met dit
medium kunt bereiken.
Welke materialen/techniek/hoe
Het ‘cold wax’ bestaat uit een mengsel van
bijenwas en is een medium voor olieverf.
Het heeft een geheel eigen manier van
verwerken. Het geeft je de mogelijkheid om
transparanter en laag over laag te werken.
Je werkt met gereedschappen zoals spatels,
rollers en paletmessen.

1x woensdag
Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Candace Charlton
5 juli 2023
10:30-16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 96,50 incl. materiaal en koffie/thee
Beginner en gevorderd

2

Ontdek een spannende extra dimensie in
het schilderen door het combineren van
bladgoud met acrylverf
Wat leer je
Bladgoud kunnen herkennen in schilderijen.
Werken op een gouden ondergrond.
Bladgoud kunnen verwerken in
een schilderij.
Materialen/techniek/hoe
Acrylverf, speciale acryllijm voor bladgoud,
bladgoud. In het werk dat gemaakt wordt
ontstaat er een wisselwerking tussen het
licht en kleur.

FIGURATIEF SCHILDEREN –
VERHALEN IN VERF
weekend

KLEURENLEER

Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Candace Charlton
8 en 9 juli 2023
9:30 – 16:15 uur
Kunstacademie Friesland
€ 215,- incl. materiaal en koffie/thee
enige ervaring

5

Een menselijk figuur schilderen in een
betekenisvolle en verhalende omgeving.
Dit kan een landschap, interieur, of
geabstraheerde ruimte zijn.
Wat leer je
Schilderen van een menselijke figuur
met foto’s als referentie. Een compositie
opbouwen in acrylverﬂagen waarin de figuur
en de omgeving integraal verbonden zijn.
Hanteren van kleur, licht, schaduw om
driedimensionaliteit te suggereren.
Materialen/techniek/hoe
Er zal gewerkt worden met een schilderstappenplan en foto’s als referentiemateriaal.
Je ontwikkelt technische vaardigheden
in observeren van de menselijke figuur,
compositie en het opbouwen van verﬂagen
(acryl). Desgewenst kan er op groot formaat
gewerkt worden, met een of meerdere
figuren in een compositie.

KLEURRIJK EN BLOEMRIJK
3 dagen

Corina Blom
29 juni t/m 1 juli 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 269,70 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

6

1 x zaterdag
Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie: ’
Kosten:
Niveau:

Doet Boersma
22 juli 2023
10:30 – 16:00 uur
t Stieltjen in Haarlo
€ 115,25 incl. materiaal, lunch, koffie/thee
Beginner en gevorderd
2

Inzicht in kleur krijgen en straks beter
leren mengen!

Veel kleur, kleurcombinaties en licht
schilderen in groot schilderij

Wat leer je
Hoe meng ik die kleur? Wat is dat voor kleur?
Waarom wordt het groen en niet bruin?
Waarom wordt het niet lichter? Hoe maak ik
die groen? Hoe maak ik diepte met kleur?

Wat leer je
Je maakt een kleurrijk schilderij, dat diepte en
gelaagdheid heeft. Het kan bijna abstract zijn
of misschien herken je bloemen? Je schildert
met grote kwasten en kleine penselen.

Welke materialen/techniek/hoe
Door zeven opdrachten te maken, oefen je in
het gebruik van verschillende paletten. Door
verschillende onderwerpen te schilderen leer
je mengen en kleuren te gebruiken. Je werkt
met acrylverf met bekende en onbekende
kleuren (phtalo kleuren, smalt, stil de grain).

Welke materialen/techniek/hoe
De achtergrond bepaaldt mee welke sfeer
een schilderij heeft. Je leert om niet overal
details aan te brengen, zodat het schilderij
niet 'dood geschilderd' wordt. Met aandacht
voor licht en donker kun je accenten
aanbrengen, maar de compositie wordt ook
bepaald door details.
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WEIDSE WEILANDEN
1x zaterdag
Docent:
Start:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Doet Boersma
29 juli 2023
10:30 – 16:00 uur
’t Stieltjen in Haarlo
€ 115,25 incl. materiaal, lunch, koffie/thee
beginner en gevorderd
2

OOSTERS PENSEELSCHILDEREN
(SUMI-È)
weekend

THERE'S MUSIC IN THE AIR

Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Doet Boersma
19 en 20 augustus 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 179,80 incl. materiaal en koffie/thee
Beginner en gevorderd

4

1x zaterdag
Doet Boersma
2 september 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 89,90 incl. materiaal en koffie/thee
Beginner en gevorderd

2

Leer diepte in groen te schilderen of
schilder een kleurrijke weide groenen.

Bamboepenseel en inkt met weinig
geconcentreerde lijnen veel uitdrukken!

Zou je graag willen leren hoe je muziek
kunt verbeelden in een schilderij?

Wat leer je
Je leert hoe je een weiland in een landschap
kunt schilderen, zodat je weidsheid (diepte)
ervaart. Een weidelandschap heeft soms
te weinig diepte, je leert technieken om dit te
verhelpen. Je gaat naar huis met twee weidse
landschappen.

Wat leer je
Je leert penseeltechnieken en de essentie
van een onderwerp te schilderen. Je
leert traditionele oosterse materialen te
gebruiken. Door deze techniek verdiep je
je eigen schildertechniek.

Wat leer je
Langzame schilderstreken op bluesmuziek,
staccato pianospikkels met krijt of
gevarieerde slierten met verdunde verf
op de stem van Amy Winehouse? De hele
dag leer je de cadans van verschillende
muzieksoorten om te zetten in losse
schildertechnieken.

Welke materialen/techniek/hoe
We werken met acrylverf en leren kleuren
mengen. Door de kleuren te laten
verlopen en door het gebruik van de juiste
verhoudingen ontstaat diepte. Je gebruikt
een gekleurde ondergrond en je werkt met
grote kwasten en kleine penselen. Je leert
de kleur van de weides in samenhang te
schilderen met de lucht.

Welke materialen/techniek/hoe
Je werkt met rijstpapier, bamboepenselen en
Oostindische inkt (en bister).

Materialen/techniek/hoe
Je leert werken met pastelkrijt en acrylverf.
Na deze dag heb je heerlijk vrij gewerkt, veel
geleerd over teken- en schildertechniek,
interpretatie en gelaagd werken en kun je
het toepassen in eigen kunstwerken.

TRANSPARANTIE
EN EXPRESSIE
Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
niveau:

SCHILDEREN OMDAT HET MOET
1 x zondag

Doet Boersma
3 september 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 89,90 incl. materiaal en koffie/thee
beginner en gevorderd

2

Transparant werken met zeer dunne
acrylverf geeft een spannende
gelaagdheid. Lekker vlot leren schilderen
met de druiptechniek!
Wat leer je
Je leert in je schilderij gebruik te maken van
'ongrijpbare' dunne acrylverf. We maken een
paar kleine schilderijen met verschillende
onderwerpen.
Welke materialen/techniek/hoe
Waterige verf kan van je schilderij aﬂopen.
In deze workshop probeer je verschillende
waterige technieken uit: werken met plassen
verf, granuleren en druipen.

weekend
Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Rudi Stuve
15 en 16 juli 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 149,80 excl. materiaal en incl. koffie/thee
gevorderd
4

Schilderen omdat het moet! Onderzoek je
eigen drang om te schilderen.
Wat leer je
Voor mensen die ‘moeten’ schilderen maar
daar thuis niet aan toe komen. Je weet wat
je wilt en deze cursus geeft je daar de ruimte
en de mogelijkheid voor om je drang om te
creëren te uiten.
Welke materialen/techniek/hoe
Materialen en technieken zijn vrij in te vullen
omdat het een onderzoek is naar je eigen
drang om te schilderen of te tekenen.
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tekenen

OPEN DAGEN

2023

KUNSTACADEMIE FRIESLAND

TEKENAVONTUUR

BOTANISCH TEKENEN
1x zaterdag

Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Doet Boersma
10 mei 2023
10:30 – 16:00 uur
Aquazoo
€ 115,00 incl. materiaal, entree , parkeren
en incl. koffie/thee
2
Beginner en gevorderd

Ga op avontuur en leer exotische dieren
tekenen!
Wat leer je
Je leert basisvormen schetsen van dieren.
Het is een avontuurlijke tekenmodule.
Flamingo’s, apen en ijsberen e.d. tekenen in
Aquazoo (dierentuin in Leeuwarden).
Welke materialen/techniek/hoe
Je werkt in een dummy (A4) met potlood,
inktpen, grafietstift, houtskool en contékrijt.
Je leert vormen tekenen en licht en donker te
gebruiken. Je krijgt elke keer instructies over
het onderwerp en je wordt begeleid op
jouw niveau.
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TEKEN-WANDELTOCHT
1x zondag

Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Hennie Dijk-Stel
11 juni, 9 juli of 17 september 2023
10:30 – 16:00 uur
De Kruidhof in Buitenpost
€ 115,25 incl. materiaal,
incl. lunch en koffie/thee
Beginner

2

De overvloed van De Kruidhof zomertuin
nodigt uit een botanisch kunstwerk te
maken.
Wat leer je
In de Hortus van Fryslân (de Kruidhof
Buitenpost) leer je botanisch tekenen
en schilderen met aquarelverf. Deze van
oorsprong medische. wetenschap is
daarnaast een zeer rustgevend ambacht.
Geconcentreerd kijken werkt heel meditatief.
Welke materialen/techniek/hoe
Je begint met een exacte potloodtekening
van je plant. Voor kleur kies je in het
tweede deel van de dag uit kleurpotlood of
aquarelverf. Deze dag is vooral voor starters
die nieuwsgierig zijn naar botanisch tekenen.
En voor mensen die van planten en
bloemen houden.

1X WOENSDAG
Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Renate Martini
6 juli 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 89,90 incl. materiaal en koffie/thee
Beginner en gevorderd

TEKEN WANDELDAG DOOR DE
HORTUS VAN FRYSLAN 1X WOENSDAG
Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

2

Op pad met een schetsboek in je tas.
Wat leer je
Welke materialen kan ik allemaal meenemen
op reis in mijn rugzak, tijdens een wandeling
of zittend op een terras.
Je maakt kennis en gaat aan de slag met
allerlei (nieuwe) tekenmaterialen die daar
heel geschikt voor zijn. Je oefent het kijken
en vastleggen zowel met behulp van een foto
als in de natuur.
Welke materialen/techniek/hoe
Je gaat aan de slag met diverse (nieuwe)
tekenmaterialen als aqua brush,
grafietaquarelpotloden, waxaquarelkrijt, inkt
en bister, omsteekpen, bamboepen.
Mixed media technieken om je uit te dagen
en te laten ervaren hoe leuk tekenen is!

Niveau:

Hennie Dijk-Stel
12 juli of 13 september
10:30 – 16:00 uur
De Kruidhof in Buitenpost
€ 115,25 incl. materiaal,
en incl. lunch en koffie/thee
Beginner

16 APRIL
10 JUNI
10 SEPTEMBER
13-16 uur

2

De zomertuin van De Kruidhof nodigt uit
een dag te dwalen met een schetsboek in
je hand.
Wat leer je
Je gaat met verschillende schetsmaterialen
een getekend verslag van jouw dag in de
Kruidhof maken. In je schetsboek doe je
verslag van wat je ziet. Het vastleggen of
noteren doe je met verschillende materialen.
We wisselen deze dag af met een heerlijke
lunch in De Eettuin.
Welke materialen/techniek/hoe
We starten met potlood, maar in de loop
van de dag ga je ook met houtskool,
schetspotloden en conté werken. Voor een
detailstudie hanteren we fineliners.

Laat je inspireren
en leer iets nieuws!
Op de open dag kun je
meedoen aan miniworkshops.
Je leert nieuwe dingen en
duikt in de wereld van kunst.
Er is voorlichting over de
Beroepsopleiding en de
Vooropleiding. Of laat je je
portfolio zien?
Voor meer informatie:
op onze website.

Wees
welkom!
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Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Marcel Goossen
12 t/m 16 juni 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 449,50 excl. materiaal
en incl. koffie/thee
Gevorderd

MEGA PROCES
5 dagen

12

Hoe geef je betekenis aan een kunstwerk
dat zich dreigt te ontwikkelen in de
richting van een oppervlakkige, puur
decoratieve vorm?
Wat leer je
Je leert inhoudelijk te reﬂecteren op je
eigen werk: waar gaat je werk over? Je krijgt
methodes aangereikt om inhoud in je werk
te laten stromen. Je ervaart hoe reﬂectie op
inhoud je kunstwerk zeggingskracht geeft.
Je geeft woorden aan die zeggingskracht.
Welke materialen/techniek/hoe
De werkweek laat ruimte voor alle
disciplines. Je eindigt de werkweek met een
of meerdere werkstukken plus een compleet
overzicht van methodes om te komen tot
een betekenisvol kunstwerk.

4 dagen
Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Niveau:

Judith Baarsma
20 t/m 23 juni 2023
10:30 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland
€ 359,60 incl. materiaal en koffie/thee
Beginner en gevorderd

EIGEN THEMA
- EIGEN STIJL
Docent:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

10

Ga de uitdaging met jezelf aan om op
megagroot formaat te werken.
Wat leer je
Geïnspireerd door de natuur, werk je aan
een gelaagd beeld van twee bij drie meter.
Het grote formaat daagt je fysiek uit. Per dag
voeg je een (betekenis) laag aan het werk
toe.
Welke materialen/ techniek / hoe?
Met fotografie haal je beelden op in de
natuur. Deze ga je door middel van in- en
uitzoomen omzetten naar je eigen pixels
van papier, waarmee je jouw verhaal gaat
vertellen. De kwasten blijven thuis, want er
zijn nog zoveel andere mogelijkheden om op
papier te werken.

Niveau:

Doet Boersma
21 t/m 25 augustus 2023
10:00 – 16:00 uur
Kunstacademie Friesland.
€ 459,90 excl. materiaal
en incl. koffie/thee
beginner en gevorderd

5 dagen

12 1

Een week schilderen met begeleiding,
zodat je je eigen werk kunt verdiepen qua
thema en techniek.
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.
Het atelier is beschikbaar dagelijks van
9.00-16.30 uur. De begeleiding is tussen
10.00-16:00 uur ’s Ochtends, vanaf 9 uur
ontvangen we je graag en staat de koﬃe
klaar. Je krijgt een gedeelte in ons ruime
atelier toebedeeld, waar twee ezels en tafels
staan. Er is goed daglicht (met ondersteuning
van daglicht ledlicht). Je kunt ook de deur
naar buiten openen en rond het pand
schilderen. Je kunt je eigen werkplek voor
deze week indelen en er op je eigen manier
werken.

Je hoeft geen van Gogh te zijn! Als je twijfelt:
is dit niveau niet te hoog? Nee, het criterium
is: als jij een week wilt schilderen en je werk
ontwikkelen (OP ELK NIVEAU) dan is deze
schilderweek geschikt voor je.
Wat leer je
Je leert je techniek te verbeteren en deze
in dienst te stellen in hetgeen je uit wilt
drukken (je thema/onderwerp). Je leert je
eigen werk te beschouwen en je thema te
formuleren.
Welke materialen/techniek/hoe
Je neemt je eigen materiaal mee. Voor
aanvang ontvang je een lijst met mee te
nemen materialen. Het atelier klaarzetten
met eigen spullen kan voorafgaand aan de
atelierdagen.

eigen thema eigen stijl

Verdieping
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HOE KRIJGT JE WERK MEER
BETEKENIS
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ZOMER agenda 2023
HAARLO:
KULTUURHUS
'T STIELTJEN

Wollinkweg 12,
7273 SL Haarlo
0545 - 261474
www.stieltjen.nl
Groningerstraatweg 354
8924 JH, Leeuwarden
058 - 2136542 info@kafrl.nl
www.kunstacademiefriesland.nl

locaties
zomer
programma
BUITENPOST:
BOTANISCHE TUIN
DE KRUIDHOF

Schoolstraat 29b, 9285NE
Buitenpost
0511 - 541253
www.dekruidhof.nl

RIJS:
HOTEL JANS

Mientwei 1,
8572 WB Rijs
0514 - 581250
www.hoteljans.nl
Overnachten: Hotel Jans heeft
hotel-schilder-arrangementen
welke je rechtstreeks bij het
hotel kunt boeken.

LEEUWARDEN:
AQUAZOO

Groene Ster 2,
8926 XE Leeuwarden
0511 - 431214
www.aquazoo.nl

STUDIEPUNTEN
In dit programmaboekje
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

MEI

Tekenavontuur

JUNI

Boetseren als Rodin
Portret en model
Art journal
Botanisch tekenen
Hoe krijgt je werk
Plas dras weekend
Mega proces
Out of the box
Buitenschilderen
Kleurenleer

JULI

Portretschilderen
Botanisch tekenen
Olieverf en cold wax
Bladgoud
Tekenwandeltocht
Kleurige patronen in klei
Figuratief schilderen
Tekenwandeltocht Hortus
Doek opspannen
Blauwdrukken
Schilderen omdat het moet
Oosters penseel schilderen
Kleurrijk en bloemrijk
Buitenschilderen
Abstract werken
Weidse weilanden
Kunstweek Fryslân: landschap

AUGISTUS

Beeldhouwweek
Aquarelweek
Beproefd of actueel?
Eigen thema eigen stijl
Buitenschilderen
Junior art week

September

There's music in the air
Transparantie
Grafiek 3 daagse
Tekenwandeltocht Hortus
Botanisch tekenen

10 mei
2 t/m 4 juni
5 t/m 8 juni
10 t/m 11 juni
11 juni
12 t/m 16 juni
13 en 14 mei
20 t/m 23 juni
24 en 25 juni
26 t/m 30 juni
29 juni t/m 1 juli

1 en 2 juli
1 of 9 juli
2 juli
5 juli
6 juli
8 juli
8 en 9 juli
12 juli
12 juli
15 juli
15 en 16 juli
19 en 20 augustus
22 juli
24 t/m 28 juli
26 t/m 30 juli
29 juli
31 juli t/m 5 augustus
6 t/m 12 augustus
7 t/m 11 augustus
14 t/m 18 augustus
21 t/m 25 augustus
21 t/m 25 augustus
28 aug t/m 1 september
2 september
3 september
6 t/m 8 september
13 september
17 september

