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Jan Tankink:
Al vele jaren geef ik teken- en schilderles aan
volwassenen. Ik geef les in mijn eigen atelier
aan het Velsgoed 38 in Prinsenbeek.
Ik werk in kleine groepen van 6 tot maximaal 8
personen. De cursussen zijn op:
 Dinsdagmorgen van 9.30 tot ruim11.30 uur.
 Donderdagmorgen van 9.30 tot ruim11.30
uur.
.
In het cursusjaar 2016/ 2017 zal er 5 maanden
les gegeven worden om de maand.
In die lesmaand geef ik 4 weken teken- en
schilderles.
Als U verhinderd bent een les te volgen is het
mogelijk, na overleg, die les in te halen
gedurende de lopende maand waar U voor
ingeschreven hebt.
U kunt zich opgeven per maand. Dat kan dus
voor één maand van 4 lessen zijn of meerdere
maanden.
INFORMATIE LESPROGRAMMA
CURSUSJAAR 2016/ 2017.
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In een ontspannen en gemoedelijke sfeer
volgen we het lesprogramma dat is bedoeld
voor beginners en/ of gevorderden die willen
leren tekenen, schilderen of grafisch werken. Er
zal veel ruimte zijn voor vrij werk en eigen
inbreng. Als de groep een bepaald thema of
materiaal voorstelt om mee te werken kan in
overleg met mij daar extra aandacht aan
gegeven worden in een aantal lessen. Zie voor
verschillende mogelijkheden op de website
“Technieken”.

1. September.
Week 1: di. 6 of do. 8 september.
Week 2: di. 13 of do. 15 september.
Week 3: di. 20 of do. 22 september.
Week 4: di. 27 of do. 29 oktober.
In elk blok van 4 weken bent u vrij om te doen
waar uw eigen voorkeur naar uitgaat.
Vrij in de keuze van materiaal (inkt, krijt, acryl,
aquarelverf, pastel, notenbolster enz.)
Vrij in de keuze van techniek (tekenen,
schilderen, grafiek enz.)
Vrij in de keuze van onderwerp (landschap,
stilleven, illustratie, portret, model, gebouwen
enz.)
Vrij in het kiezen hoe u wilt werken. ( figuratief
of abstract)
Iedere cursist kan op een andere manier bezig
zijn. Dus wilt U ergens iets meer van weten of
hebt U behoefte aan ondersteuning en
deskundige begeleiding dan help ik U
individueel of samen met een aantal
medecursisten groepsgewijs.
Algemene benodigdheden:
Eigen tekenmateriaal zoveel mogelijk mee
brengen of in overleg aan te schaffen.
Tekenblok A3 220 grams.
Schetspapier/ losse vellen dun papier.
Acrylpapier 400 grams.
Aquarelpapier 300 grams (Papier is ook
verkrijgbaar in het atelier tegen onkosten.)
Potloden en penselen evt. aanschaffen in
overleg.

.
2. November:

4. Maart:
Lees hiervoor de mogelijkheden van

Lees hiervoor de mogelijkheden van
september.

in acryl of samen aquarelleren, een thema
uitwerken in gemengde technieken enz

september.
Creatieve activiteit in het atelier.
Week 1: di. 7 of do. 9 maart.

Week 1: di.

8 of do. 10 november.

Week 2: di.

15 of do. 17 november.

Week 2: di. 14 of do. 16 maart.
Week 3: di. 21 of do. 23 maart.
Week 3: di.

22 of do. 24 november.
Week 4: di. 28 of do. 30 maart.

Week 4: di

Wilt U graag een keer een schilderactiviteit in
het atelier houden met collegae, vrienden,
familie of personeel dan kan dat in een groep
van 4 tot maximaal 10 personen.
De kosten worden in overleg bepaald afhankelijk
van tijdsduur en creatieve wensen.

29 nov. of do. 1 december.

Benodigdheden:
Eigen materiaal zoveel mogelijk zelf
meebrengen of in overleg aanschaffen of
evt. uit het atelier gebruiken tegen onkosten.

Benodigdheden:
Eigen materiaal zoveel mogelijk zelf
meebrengen of in overleg aanschaffen of
evt. uit het atelier gebruiken tegen onkosten.

ZAKELIJKE INFORMATIE.
De kosten per blok zijn € 50, - incl. BTW voor
4 lessen van ruim 2 uur incl. koffie en thee.
U dient zoveel mogelijk voor eigen materiaal en
gereedschap te zorgen.

5. Mei:
3. Januari:
Lees hiervoor de mogelijkheden van
september.

Lees hiervoor de mogelijkheden van
september.
Week 1: di. 9 of do. 11 mei.

Week 1: di. 10 of do. 12 januari.

Week 2: di. 16 of do. 18 mei.

Week 2: di. 17 of do. 19 januari.

Week 3: di. 23 of do. 1 juni.

Week 3: di. 24 of do. 26 januari.

Week 4: di. 30 of do. 8 juni.

Week 4: di. 31 of do. 2 februari.

Benodigdheden:
Eigen materiaal zoveel mogelijk zelf
meebrengen of in overleg aanschaffen of
evt. uit het atelier gebruiken tegen onkosten.

Benodigdheden:
Eigen materiaal zoveel mogelijk zelf
meebrengen of in overleg aanschaffen of
evt. uit het atelier gebruiken tegen onkosten.

De invulling “vrij werk” kan individueel of
groepsgewijs in overleg aangepast worden aan
de wensen van het moment.

Bv. Individueel of samen een werk maken

U bent definitief ingeschreven als het
cursusgeld is overgemaakt voor aanvang van
de betreffende cursusmaand.
Bij afzegging binnen 1 week voor aanvang van
de lessen wordt er geen cursusgeld
geretourneerd.
Nieuwe cursisten kunnen altijd informeren of er
nog plaats is tot voor de aanvang van de lessen.
Cursusgeld graag tijdig overmaken op:
Bankrekening ING:
IBAN: NL28 INGB 0008 0389 73
t.a.v. Atelier Tankink
Velsgoed 38
4841 EL Prinsenbeek

