
TEKENKUNST
+ 18 jaar / 4 uur per week / 10-jarige opleiding / 4de graad

Een eerste beeldende kennismaking.

Wil je graag leren tekenen? Lijkt het jou interessant om jezelf artistiek te ontplooien
binnen de tekenkunst, dan is dit iets voor jou.

Doel:
Deze opleiding wil de verschillende expressiemogelijkheden van het tekenen bloot
leggen.
Het artistiek proces wordt stapsgewijs en nauwgezet opgevolgd met de nodige
aandacht voor de creativiteit en individueel voor elke leerling.
Tekenen kan ook de basis zijn voor andere richtingen zoals schilderkunst, keramiek,
projectatelier…

Inhoud van de lessen:
In dit atelier verwerf je de basisprincipes voor tekenende starters. Spelenderwijs
oefen en experimenteer je met methodes zoals blind tekenen, tekenen met een
doorlopende lijn kunnen ook aan bod komen.
Je leert stapsgewijs verhoudingen toe te passen, je eigen handschrift ontdekken,
onderzoek van de verschillende mogelijke composities, licht en schaduw
weergegeven, perspectief toepassen…
Voor wie al wat meer ervaring heeft, kan het een uitdaging zijn om een hun eigen
oeuvre verder uit te diepen.
We werken met potlood, houtskool, pastel, krijt, inkten, bister, aquarelverf,
kleurpotloden.… en leren werken op verschillende en aangepaste ondergronden.
Verschillende druktechnieken en gemengde technieken kunnen ook aan bod
komen.
Uiteindelijk onderzoek je tijdens deze opleiding jouw beeldtaal. Geleidelijk aan
ontwikkel je een artistieke zelfstandigheid.

Voorkennis:
Geen voorkennis nodig.



Opleiding Tekenkunst vanaf 18 jaar 4 uur per week.

Wil je graag leren tekenen? Lijkt het jou interessant om jezelf artistiek te ontplooien binnen de tekenkunst
dan is dit iets voor jou.

Doel:
Deze opleiding wil de verschillende expressiemogelijkheden van het tekenen bloot leggen.
Het artistiek proces wordt stapsgewijs en nauwgezet opgevolgd met de nodige aandacht voor de
creativiteit en individueel voor elke leerling.
Tekenen kan ook de basis zijn voor andere richtingen zoals schilderkunst, keramiek, projectatelier…

Inhoud van de lessen:
Verwerven van de basisprincipes voor de starters. Spelenderwijs oefenen en experimenteren zoals blind
tekenen, tekenen met een doorlopende lijn kunnen ook aan bod komen.
Je leert stapsgewijs verhoudingen toe te passen, je eigen handschrift ontdekken, onderzoek van de
verschillende mogelijke composities, licht en schaduw weergegeven, perpectief toepassen…
Voor diegene die al wat meer ervaring hebben kan het een uitdaging zijn om een hun eigen oeuvre verder
uit te diepen.
We werken met potlood, houtskool, pastel, krijt, inkten, bister, aquarelverf, kleurpotloden.…
en leren werken op verschillende en aangepaste ondergronden.
Verschillende druktechnieken en gemengde technieken kunnen ook aan bod komen.

Thema’s:
Stilleven, levend model, landschap, portret, abstract werk…
Onderzoek van de actuele en historische tekenkunst.
Bezoek tentoonstellingen en musea( prijs tekenkunst van Ronse, Picturale …


