CURSUS TEKENEN/SCHILDEREN BIJ LEONTIEN HOOIJ

De cursus dit jaar is een wintercursus van 15 lessen van 2,5 uur. De
aanvang van de cursus is eind november en duurt tot eind maart. De
cursus is voor alle niveaus. De begeleiding is individueel, dat kan omdat de
maximale groepsgrootte 8 personen is. Aan de hand van verschillende
aangeboden of zelfgekozen thema’s komen tekenvaardigheid,
materiaalkennis en verschillende technieken aan bod. Er wordt (indien
mogelijk) rekening gehouden met persoonlijke wensen.
DATA CURSUS:
Maandagen
* 09.30 – 12.00
* 13.30 – 16.00
Dinsdagen
* 09.30 – 12.00
* 13.30 – 16.00
Woensdagen
* 09.30 – 12.00
MATERIALEN:
Hieronder volgt een opgave van materialen welke stapsgewijs en in overleg
aangeschaft kunnen worden. Via een kortingspasje ontvangt u bij Indigo te
Middelburg 10% korting.
* Schetsblok
* Aquarelblok of losse vellen + aquarelplakband
* Zacht potlood ( 4B, 5B etc.)
* Houtskool / kneedgum
* Penselen voor aquarelleren
* Kwasten van verschillende dikte voor plakkaat-, acryl- en olieverf
* Een paar tubes van verf naar keuze (in overleg)

	
  

KOSTEN:
Een cursus van 15 lessen van 2,5 uur kost 200 euro. Dit is inclusief koffie
en thee. Er is wat materiaal aanwezig voor de eerste opstart en papier is te
koop.
INSCHRIJVING EN BETALING:
Via onderstaand formulier kunt u uw eerste voorkeur aangeven en een
tweede optie aangeven mocht uw eerste voorkeurskeuze reeds vol zijn. U
bent ingeschreven zodra ik dit formulier heb ontvangen en een voorschot
van 50 euro per cursus is overgemaakt naar ING rekeningnummer
NL03INGB0005415864 t.n.v. L.A.B. Hooij te Middelburg. Het resterende
cursusgeld dient voldaan te zijn voor of op de eerste lesdag.
Voor overige vragen sta ik u graag te woord.
Met vriendelijke groeten,
Leontien Hooij
Breestraat 27, atelieringang om de hoek (Lazarijstraat)
4331 TS Middelburg
tel. 06 20582517
email: leontienhooij@gmail.com
website: www.leontienhooij.nl

INSCHRIJFFORMULIER
Geef met 1 uw eerste voorkeur en met 2 uw tweede voorkeur aan.
Maandag; 09.30 – 12.00
Maandag; 13.30 – 16.00
Dinsdag; 09.30 – 12.00
Dinsdag; 13.30 – 16.00
Woensdag; 09.30 – 12.00
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

