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Workshops atelier Goselaere 2e helft 2019 
 

 
 

Atelier-galerie Goselaere, Witteveen 9, 7963 RB Ruinen. Tel.: 0522472632. 
 
 

Een workshop kan een fijne manier zijn om even weg te zijn van het 
dagelijkse leven. 
Het is een serieuze leeromgeving, maar dat betekent niet dat je geen 
plezier mag hebben. Geef jezelf de kans om op te gaan in nieuwe 
ervaringen, te genieten, te lachen, niet het eindresultaat maar de weg 
ernaar toe te waarderen.  Dit helpt je echt om alles te halen uit een 
workshop.   
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 een lunch met broodjes en een kop soep 
inbegrepen. Je hoeft dus niets mee te nemen. 

mailto:adrianamast@goselaere.nl
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‘Schilderen à la Anders Zorn’ 
( werken met een beperkt palet) 

 
Wie het werk van Anders Zorn ( Zweden 1860- 1920) kent, ziet een 
fantastische kunstenaar uit het begin van de vorige eeuw. Een meester 
in het vastleggen van mensen. Vele van zijn werken geven prachtige 
inkijkjes in het Zweedse bestaan van die tijd. 
Zorn staat bekend om zijn gebruik van een beperkt palet, bestaande uit 4 
tubes verf.  
We gaan in deze dag aan de slag met een kleurenstudie en schilderen 
een portret dat gemaakt wordt met dit beperkte palet.  
Je krijgt veel input over de werkwijze en het gebruik van dit palet. 
Geweldig om te ervaren!  
Er wordt tijdens deze workshop gewerkt met olieverf. (en reukloze 
terpentine).  
 
    

     
 

 
 

 
 

Wanneer: zaterdag 28 september  2019      
 

Tijd: 10.30 -16.30 uur 
 

Prijs: € 75,- ( incl. materiaal)  
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‘Werken met aquarel’ 
 

 
    

      
 

 

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 aquarelverf aan de slag wil. 
En als je er al mee bezig was, heb je nieuwe inspiratie opgedaan  om met dit 
prachtige materiaal te werken. 
 

Wanneer: zaterdag 9 november 2019      
 

Tijd: 13.30 -17.00 uur 
 

Prijs: € 45,- ( incl. materiaal)  
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    ‘Stilleven: Alla Prima in 3 stappen’  
 

Alle prima is een schildertechniek waarbij er nat-in nat geschilderd wordt. 

De nieuwe verf wordt toegevoegd aan de voorafgaande lagen nog natte 

verf.  

Een dag om je onder te dompelen in: 

 

• stap 1- de opbouw (de onderschildering) opzet en compositie.  

 

• Stap 2- het klaarmaken van het kleurpalet, kleurmenging en de 

juiste kleurvlakken neerzetten. 

 

• Stap 3- de afwerking, toevoegen van details.   

 

We werken deze dag aan stillevens die in het atelier zijn klaargezet. De 

stillevens zijn met zorg samengesteld met complementaire 

kleurcombinaties, zodat je duidelijke kleurervaring op kan doen.  

Er wordt gewerkt met olieverf. ( en geurloze terpentine)  

 

     
 

 
 

Wanneer: zaterdag 30 november 2019      
 

Tijd: 10.30 -16.30 uur 
 

Prijs: € 75,- ( incl. materiaal)  
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‘Werken met Soft Pastel’ in 2020!’ 
 

 
 

 

 

 Wanneer: zaterdag 11 januari 2020 
 

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 soft- pastel? In deze workshop leer je hoe je dit 

materiaal kunt gebruiken. 

Adriana laat je kennismaken met de verschillende pastelsoorten, hard, 

middel en zacht. Pastelpotloden en verschillende papiersoorten. Hoe 

bouw je een pasteltekening op, hoe meng je kleuren en nog veel meer. 

Het komt tijdens deze workshopmiddag ter sprake.  

Ook als je al eens eerder gewerkt hebt met pastel kan deze workshop je 

op nieuwe ideeën en uitvoeringen brengen. Focus op het proces en niet 

op de uitkomst! 

 

 
 

Graag tot ziens op (een van) mijn workshops! 
 

 Adriana   


