Teken- en schildercursussen Jan Bustin 2019-20
Algemeen tekenen en schilderen
In de lessen tekenen/schilderen starten beginnende cursisten met de basis van het tekenen en schilderen. In het eerste jaar werkt men voornamelijk in zwart/wit
met potlood, houtskool en/of krijt. In het tweede jaar gaan we in op de kleurenleer en maken kennis met technieken als acrylverf, olieverf, pastel of aquarel.
Data en uren dinsdag: 26 lessen van 20 u tot 22.30u.
Start 24 september 2019.
Data en uren woensdag: 26 lessen, van 9.15 u tot 11.45 u.
Start 25 september 2019.
Prijs: €310 (26 lessen).
Er is een korting van €10 voor inwoners van Maaseik, maar deze is niet te combineren met andere kortingen.
Liefst inschrijven vóór 15 september 2019.

PORTRETSCHILDEREN met REMBRANDT
In het najaar van 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn stierf. Maar zijn werken leven voort in het collectieve onderbewustzijn van bijna iedere
kunstliefhebber. In deze cursus schilderen we een portret in de trant van de grote Meester. Daarbij volgen wij de stappen zoals die vroeger in het atelier van
Rembrandt werden onderwezen aan zijn leerlingen. Van de eerste opzet, via de onderschildering in ‘doodverf’ tot glaceringen en ‘Impasto’ schilderen. Het komt
allemaal aan bod.
Data en uren: 6 lessen op vrijdag van 10u tot 15u.
Start op 25 oktober 2019.
Inschrijven voor 15 september 2019.
Prijs: €300 (Inclusief alle specifieke materialen)
Er is een korting van €10 voor inwoners van Maaseik, maar deze is niet te combineren met andere kortingen.
SCHILDERTECHNIEKEN uit de tijd van VAN EYCK
In het vroege voorjaar van 2020 gaat in Vlaanderen het Van Eyck jaar van start. Met prestigieuze tentoonstellingen en de presentatie van de gerestaureerde
onderdelen van het wereldberoemde Lam Gods in Gent. Als meest waarschijnlijke geboorteplaats van de illustere gebroeders Van Eyck laten we ook in Maaseik dit
bijzondere jaar niet zomaar voorbij gaan. Dit keer richten we ons vooral op de manier waarop er in de tijd van Van Eyck geschilderd werd op paneel. Daarbij volgen
we zoveel mogelijk de bevindingen ten aanzien van materiaal en werkwijze zoals die uit de jongste restauratie campagne naar voren zijn gekomen.
Data en uren: 6 lessen op vrijdag van 10u tot 15u.
Start op 21 februari 2020. De lessen vinden in principe om de 14 dagen plaats. De precieze data worden nog bekend gemaakt.
Prijs: €300 (Inclusief alle specifieke materialen)
Er is een korting van €10 voor inwoners van Maaseik, maar deze is niet te combineren met andere kortingen.
Liefst inschrijven vóór 25 december 2019 (cursus Van Eyck).

Aanmelding voor de cursussen gebeurt door een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier liefst vóór 15 september 2019 (of 25 december voor Van Eyck) te sturen
naar docent Jan Bustin, Schulstrasse 40, 52538 Schalbruch-Selfkant of het als ingescande bijlage per mail te sturen naar info@janbustin.nl.
Tel: 0049 2456 508394 of mobiel: 0031 (0)6 20504394 (vanuit België) ofwel 06 20504394 (vanuit Nederland).
Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.
*Oud-cursisten van het afgelopen seizoen kunnen met voorrang inschrijven tot 10 september 2019. Andere inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst
behandeld.

