Atelier MW
UITNODIGING ZOMERCURSUS
BUITEN TEKENEN EN SCHILDEREN
Het ziet ernaar uit dat we eindelijk weer kunnen starten met teken- en schilderlessen! We hebben
elkaar gemist en een lange tijd niet gesproken. Een aantal mensen hebben al een prik gehad, de
besmettingen lopen terug en in de buitenlucht is het een stuk veiliger, zeker als we 1,5 meter
afstand houden. Het doet me veel plezier dat ik jullie hierbij kan uitnodigen voor een zomercursus.
Alles groeit en bloeit om ons heen, de natuur barst los! Aanleiding voor meer dan genoeg inspiratie!
Je volgt je eigen lijn of we onderzoeken samen verschillende interessante items; bomen, het
coulisselandschap, wateroevers en waterplanten, het Markermeer, de dijk en de lucht daarboven.
We werken met allerlei tekenmaterialen; potloden, conté, pen en inkt. Later werken we met aquarel,
softpastels en gouache. Je krijgt feedback tijdens iedere bijeenkomst.
Voor de mensen die hebben doorbetaald is de cursus gratis! De anderen kunnen, tegen gereduceerd
tarief, meedoen voor €10.00 per les. De ochtendgroepen worden in principe uitgenodigd op de
vrijdagochtenden. De mensen die doordeweeks werken, kunnen op zaterdagochtend komen. Maar
als je wil, mag je op alle bijeenkomsten komen, vrijdag en zaterdag. Als je iemand wil meenemen is
dat mogelijk. Wel is het belangrijk om je van tevoren op te geven of je komt en wie je meeneemt en
wanneer je komt. Dus bekijk de onderstaande data goed. Opgeven via de mail voor zaterdag 5 juni
aanstaande! T.a.v. info@myriamweisz.com of tel; 0620809977
Een bijeenkomst gaat door als er minimaal mensen 5 aanwezig kunnen zijn. Je wordt tijdig
geïnformeerd over het al dan niet doorgaan en welke materialen je kunt meenemen. We houden
alleen een slag om de arm wat betreft de weersomstandigheden.

Wanneer en hoe laat?
11 en 12 juni , 10.00- 12.30
18 en 19 juni 10.00- 12.30
2 en 3 juli 10.00- 12.30
9 en 10 juli 10.00- 12.30
16 en 17 juli 10.00- 12.30
23 en 24 juli 10.00- 12.30
29 en 30 juli 10.00- 12.30

Waar?
Kemphaan
Kemphaan
Kemphaan
Trekvogel
Trekvogel
Eksternest
Eksternest

Wat gaan we doen?
Bomen, details uit de natuur.
Uitleg coulisselandschap, tekenen en aquarel
Wateroevers , waterplanten, riet, lissen.
Markermeer, de dijk, Lepelaarsplassen.
Grote waterpartijen, lucht, tekenen en schilderen
Bloemen, bomen en planten
Bloemen, bomen en planten

NB. De Data; 26 en 27 juni vallen uit vanwege de Open Atelierdagen, Atelier MW is dan open!
Adres Kemphaan, Kemphaanpad 4 1358 AC Almere, verzamelen bij het grote gebouw links van de parkeerplaats, richting
waterfonteinen. Gelegenheid voor toiletbezoek en een kopje koffie. Adres Trekvogel, Oostvaardersdiep 16, 1309 AA
Almere, verzamelen voor het gebouw. Er is parkeergelegenheid maar als het kan op de fiets! Er is een toilet en koffie is
verkrijgbaar. Adres Heemtuin Eksternest, Muiderweg 10, 1351GJ Almere. Bij het Vroege Vogelbos. Er is ruimte om te
parkeren. Toilet is beschikbaar en we kunnen een kopje koffie aanschaffen.

