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Wekelijkse les op maandag; 19:30-21:30 uur en dinsdag; 10:00-12:00 uur. 

 

Inhoud cursus voorjaar 2023 

In dit blok komen de volgende thema’s aan de orde: de creatieve reis van figuratief naar 

abstractie. Dit oefenen wij aan de hand van diverse stillevens. Daarnaast wordt Kubisme 

behandeld. Ook komt het thema ‘dans’ en ‘model in beweging’ aan de orde, met o.a. 

het schetsen van een ‘live’ model/danseres. Wij gaan ook schilderen op muziek en er 

wordt aandacht besteed aan het tekenen en schilderen van handen en voeten. Een vol 

en divers programma waarin er meestal drie lessen per thema zijn. 

Tijdens de lessen wordt een experimentele en onderzoekende houding aangemoedigd. 

Naast klassikale uitleg en demonstraties, wordt er ook individueel advies en instructie op 

maat aangereikt. Er wordt hoofdzakelijk met acrylverf gewerkt maar wij werken ook met 

andere schilder en tekenmaterialen.  

Aanmelden 

Voor meer informatie of om aan te melden stuur een mailtje naar Olivia: 

okeeffeart@outlook.com. Het cursusgeld is afhankelijk van de duur van een blok {zie 

website voor actuele data} en wordt vooraf overgemaakt naar het bovenstaand IBAN nr. 

Info Docent 

Olivia O’Keeffe is een 1ste graads bevoegd docent beeldende vorming en heeft ook een 

B.A. in Fine Art. Zij is actief als kunstenares, ook op het internationale vlak en heeft meer 

dan 20 jaar ervaring met lesgeven. | 
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 Voorjaar 2023 Kosten 

Maandag 

19:30-21:30 

9,16,23 jan.,6,13,20 feb, 

6,13,20,27 maart, 3 april 

 

Geen les op de volgende data: 

30 jan. (expo Olivia in Ierland), 

27 feb (v.j. vak.), 10 april (Pasen). 

Extra les optie om een gemiste les in 

te halen: 17 april 

Cursus - blok van 11 lessen op maandag 

€220: met gebruik schilderspullen cursist zelf 

€258: incl. schildermaterialen atelier   

 

 

 

Dinsdag 

10:00-12:00 

10,17,24, jan.,7,14,21 feb, 7,14,21,28 

maart, 4,11 april 

 

Geen les op de volgende data: 

31 jan. (expo Olivia in Ierland), 

28 feb (v.j. vak). 

Extra les optie om een gemiste les in 

te halen: 18 april 

Cursus - blok van 12 lessen op dinsdag 

€240: met gebruik schilderspullen cursist zelf 

€282: incl. schildermaterialen atelier     

 

 

  Losse les 

€26: met gebruik van schilderspullen cursist zelf 

€30: Inclusief schildermaterialen atelier 

Voorwaarden cursus 

De cursist betaalt voor een volledige cursus. Het is niet mogelijk om niet opgemaakte lessen 

in een nieuw blok te gebruiken. Wel is het mogelijk op een ander dagdeel een les in te halen 

en een les na afloop van de cursus in te halen tijdens de inhaal les. Inbegrepen in de prijs zijn 

thee/koffie en iets lekkers.  

 

In het cursusgeld dat inclusief materiaalkosten van het atelier is, zijn de volgende materialen 

beschikbaar: Amsterdam acrylverf van diverse kleuren, spatels, spons, kwasten, 

wegwerppaletten, dik acrylpapier, tekenpapier, tekenspul en meer.  

Cursisten die hun eigen schilderspullen van huis meenemen dienen vergelijkbare spullen bij 

de hand te hebben. Wel is het mogelijk voor deze cursisten om papier/doek van het atelier 

tegen betaling ter plekke aan te schaffen. Voor alle gebruikers zijn schilderezels beschikbaar. 

 

Ziekte en verzuim: 

Afmeldingen door een cursist dienen minimaal 24 uur van tevoren via e-mail of whatsapp 

doorgegeven te worden. In geval van een ernstige ziekte of ongeval kan het cursusgeld 

stopgezet worden. Bij ziekte of verzuim van de docent wordt aan het eind van het blok een 

extra inhaal les ingepland. 
 
 

 


