Workshops atelier Goselaere 1e helft 2019
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Alle workshops worden gegeven door beeldend kunstenaar Adriana Mast in atelier
Goselaere te Ruinen. Het aantal deelnemers is minimaal 4. Bij over intekening wordt
een alternatieve datum aangeboden. Als je wilt deelnemen aan een workshop kun je
je aanmelden per mail adrianamast@goselaere.nl of telefonisch 0522-472632. De
workshops zijn inclusief materiaal, koffie/thee en een versnapering.
Bij een dag workshop is er een lunch met broodjes en een kop soep. Je hoeft dus
niets mee te nemen.

‘Portret- schilderworkshop’
Wanneer: Zaterdag 2 februari
Tijd: 10.00 uur- 16.00 uur
Prijs: 75,- ( incl. materiaal en lunch )
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‘Portret- schilderworkshop’ (vervolg)
Op deze dag schilderen we een portret, waarbij we in de ochtend starten met de
onderschildering. Hoe en wat gebruik je voor deze 1e opzet? In de middag gaan we aan de
slag met het aanmaken van een kleurpalet. Welke kleuren gebruik je en hoe ga hiermee van
start? Adriana geeft tijdens deze workshop korte demonstraties en daarna kan je zelf met het
geleerde aan het werk.
Bij deze workshop stuur je na aanmelding liefst één week van tevoren een mail met een
kleurenfoto van een persoon die je wilt gaan schilderen. Adriana zorgt dan voor een 1e opzet
zodat je snel aan de slag kunt met het portret. ( je bent natuurlijk vrij om zelf de opzet te
maken).
Zorg voor een foto met redelijk licht/ donker contrast, geen geflitste foto en liefst zonder dat
er teveel tanden te zien zijn. In een geschilderd portret ogen ze snel te nadrukkelijk.
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Er wordt gewerkt met olieverf en deels met acrylverf.

‘ Bloemen schilderen XL ‘
Wanneer: Zaterdag 9 maart 2019
Tijd: 13.30 uur – 17.00 uur
Prijs: 45,- ( incl. materiaal )
Na het succes van deze workshop in 2018 gaan we nog een keer in de herhaling. Nu
de lente in zicht komt is ‘groots’ bloemen schilderen een heerlijke, kleurrijke start van
het nieuwe seizoen. Deze workshop bied je de kans om ‘groots’ hier mee aan de
slag te gaan.
Hoe ga je van start, hoe hou je het ‘los’, waar leg de accenten, wat doen
verschillende kleurlagen, hoe accentueer je onderdelen in je schilderij? Adriana geeft
korte demonstraties zodat deelnemers daarna vlot aan de slag kunnen. Deze
workshop staat in het teken van loskomen en durf!
We gaan aan de slag met grote kwasten op groot formaat acrylpapier. We schilderen
met acrylverf, maar gebruiken indien gewenst ook andere materialen die nog meer
effect kunnen opleveren…..Er wordt gewerkt in verschillende kleurlagen, er wordt
gepoetst en geveegd. Ben je benieuwd wat dit voor moois op kan leveren, kom dan
naar deze workshop!
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‘Kennismaken met aquarel’
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Wanneer: zaterdag 13 april 2019
Tijd: 13.30 -17.00 uur
Prijs: € 45,- ( incl. materiaal)
De rijkdom aan kleuren, de transparantie van het materiaal, de snelheid en de
directheid van de techniek: het zijn zomaar redenen om te kiezen voor aquarelleren.
Tijdens deze workshop leer je wat de mogelijkheden zijn. Je krijgt uitleg over
verschillende aquarel- materialen, papiersoorten, mediums, afwerking en hoe ze toe
te passen. We gaan verschillende aquareltechnieken uitproberen en staan ook stil bij
het oplossen van problemen en correcties.
Adriana laat je stap voor stap zien hoe je een aquarel tot stand brengt, je kunt tijdens
dit proces zelf meedoen.
Alle gebruikte materialen zijn inclusief. Je kunt na deze workshop bewust een keuze
maken of je met aquarel verf gaat werken en als je er al mee aan de slag bent
gegaan heb je nieuwe inspiratie om te werken met dit prachtige materiaal.
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‘Werken met Soft Pastel’
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Wanneer: zaterdag 25 mei
Tijd: 13.30 -17.00 uur
Prijs: € 45,- ( incl. materiaal)
Tijdens deze workshop ga je aan de slag met soft-pastel. Nog nooit gewerkt met softpastel? In deze workshop leer je hoe je dit materiaal kunt gebruiken.
Ben jij ook zo dol op (huis) dieren en wil je ze wel eens vastleggen in pastel? Dan is deze
workshop iets voor jou. Je gaat aan de slag met een (zelfgemaakte) foto van een (huis) dier
en maakt daar een kleurrijke weergave van. We besteden aandacht aan de onderschildering
en de daarop volgende lagen. Heb je liever een ander onderwerp dat kan ook. Je kunt
werken met foto’s die jezelf meeneemt en Adriana kan ook voor voorbeelden zorgen.

Graag tot ziens op (een van) mijn workshops!

Adriana
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