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Cursus ‘Ontdek je eigen creativiteit’ 
 
Ontdekken wat er aan schatten en creativiteit in je zit, dat is wat we doen tijdens de 
lessen. Het gaat om vrij leren werken. Ik bied verschillende materialen en technieken aan, 
waarmee je gaat 'spelen' en experimenteren. Intuïtief werken betekent werken vanuit je 
gevoel (niet beredeneerd). Ook ga je spontaan werken door los te laten en gewoon te 
'doen'. Er zijn dan ook geen verwachtingen en alles wat je doet is goed. Je weet van 
tevoren niet wat er gaat ontstaan tijdens de les. Inspiratie halen we uit gedichten, muziek, 
visualisatie, etc. Ik nodig je uit om vanuit jezelf te werken en zo te ontdekken wat de 
kwaliteiten zijn van de diverse materialen en welke jou het meeste aanspreken. Vanuit mijn 
kennis en ruime ervaring bied ik je praktische handvaten en alle ruimte tijdens het 
kunstzinnige proces.  
 
Kunstzinnig werken gaat over gelaagdheden. Zichtbare, maar ook onzichtbare lagen. 
Tijdens de cursus / lessen begeleid ik je stap voor stap naar steeds meer ‘gelaagdheid’. Je 
ontdekt welke materialen je het meeste aanspreken, hoe jij omgaat met de beeldelementen 
en jouw unieke handschrift wordt zichtbaar.  
 
Iedere les maak je en nieuw werkstuk. In een aantal stappen doorloop je het kunstzinnig 
proces van spelen met het materiaal, zien wat er is en het werkstuk eigen maken door het 
op jouw manier verder uit te werken. Dit doe je op je eigen tempo. De één gaat naar huis 
met een werk dat ‘af’ is voor dat moment, een ander ziet een basis waar thuis op verder 
gewerkt wordt. We ronden iedere les gezamenlijk af. 
 
De totale cursus bestaat uit 4 series: 
 
Serie 1 – 10 lessen 
Tijdens deze serie leer je loslaten en verken je o.a. de basis beeldelementen energie, toon, 
kleur, lijn en vorm. Welke rol spelen ze en hoe ga jij ermee om. Iedere les heeft zijn eigen 
thema. Je gaat aan de slag met diverse materialen en met name de combinatie van 
materialen. Ze werk je o.a. met ecoline, softpastel, houtskool, oliepastel en verf. Er wordt 
gewerkt op diverse soorten papier. 
 
Serie 2 – 10 lessen 
Tijdens deze lessen is het verder ontdekken van technieken vanuit het vrije werken. De 
thema’s uit serie 1 blijven in beeld, maar daarnaast maak je ook kennis met de 
beeldelementen diepte (in kleur en gelaagdheid) en ‘figuratief’. Je gaat aan de slag met o.a. 
inkt, acryl, medium, softpastel, oliepastel. Omdat deze deels gelijk zijn aan de materialen in 
serie 1, kun je deze herkennen en meer eigen maken.  
 
Serie 3 - 5 lessen 
Tijdens deze lessen leer je hoe je ondergronden kunt maken met verschillende materialen. 
Het zijn m.n. collagetechnieken waarbij je werkt met bijvoorbeeld gesso, structuren en 
allerlei ‘vreemde’ collagematerialen. Ook nu zijn de ‘opdrachten’ stap voor stap, maar de 
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thema’s zijn nu ondergeschikt. Iedere les ga je een nieuwe uitdaging aan. De ‘snelheid’ en 
gelaagdheid waarmee je werkt, bepaalt in hoeverre je werkstuk ‘af’ is voor jou aan het eind 
van de les. Gelaagdheid ontstaat ook door ‘tijd’. Werkstukken kunnen dan thuis opnieuw 
prikkelen tot verdere verdieping. Ook tijdens deze serie werken we op papier. Mocht je 
liever op doek werken, dan kan dat bij bepaalde opdrachten. Doeken dien je zelf mee te 
brengen of zijn tegen vergoeding te krijgen in het atelier (informeer even naar de 
formaten/prijzen). 
 
Serie 4 – 5 lessen 
Tijdens deze lessen ga je aan de slag met formaat. Tijdens de eerdere series heb je met 
name op A3 / A2 formaat gewerkt. Nu ga je onderzoeken welke rol het formaat van je 
drager speelt. Dat doen we weer aan de hand van thema’s en onderzoek. Je ontdekt 
bijvoorbeeld welke rol gelaagdheid speelt op klein of juist groot formaat. Materialen waar je 
mee gaat werken zijn o.a. acrylverf, medium en inkt. Ook zijn er wat ‘techniekjes’ waar je 
kennis mee kunt maken. 
 
 
Lessen series volgen 
Ik hanteer een bepaalde opbouw in de lessenseries.  Daarmee zorg ik dat alle elementen 
van het kunstzinnig proces die ik mee wil geven, aan bod komen. Het starten bij serie 1 
heeft dan ook de voorkeur, maar het ook mogelijk om eerst serie 2 en daarna serie 1 te 
volgen. Instromen bij serie 1 en 2 kan in de eerste paar lessen van de cursus, mits er plek 
vrij is.  
Tijdens serie 1 en 2 komen de beeldelementen uitgebreid aan bod. Bij serie 3 en 4 komen 
we ze natuurlijk ook tegen en worden ze benoemd indien nodig.  
 
Les gemist 
Tijdens het volgen van een serie van 10 lessen, kan 1 gemiste les worden ingehaald. Dat 
kan tijdens een workshop of bij een andere groep. Tijdens een serie van 5 kunnen geen 
lessen worden ingehaald. Tijdens een eerste les kunnen we samen bekijken of er een les 
verschoven kan worden voor de gehele groep. 
 
 
Prijzen  2021   
Volwassenen:  € 280,00 (10 lessen)  € 145,00 (5 lessen) 
De prijs is incl. materiaal en thee, maar exclusief schildersdoeken.  
 
 
Betaling 
De lessen worden vooraf betaald. Dat kan contant aan het begin van de 1e les of via een 
bankoverschrijving: 
T.n.v.  Beeldend 7 
Reknr/: NL67 KNAB 0723 1869 52 
O.v.v.: Naam + welke lessen + dag + startdatum (bijv: Pietje Smit - serie 1 - dins. 

avond – 12-sept-17). 
 
 
Bescherming kleding 
In het atelier zijn schorten aanwezig ter bescherming van kleding. Atelier Crea7 is niet 
aansprakelijk voor beschadiging/vlekken van kleding. 


