
vrijdag 28 juni Vrij werken of uitwerken dierplastiek ARTIS e47,50 Marian Sanders
lokaal 4 We gaan door op het thema ARTIS. excl. mat.  ms@sakb.nl
10.00-16.00u Zie donderdag 27 juni Tekenen en Boetseren in ARTIS. 06-13693298

vrijdag 28 juni    Kostuumtekenen e25,- Edgar Jansen
lokaal 1 Tekenen/schilderen van een model in diverse outfits.  incl. model ej@sakb.nl
14.00-16.45u Je leert weer te geven hoe textiel om het lichaam  06-15613799
  valt en de verschillende stofuitdrukkingen.
  
zaterdag 29 juni Schilderen in je eigen beeldtaal e45,- Jeannette 
lokaal 2 en 3 Neem je eigen inspiratie mee of gebruik wat incl. mat. Hartgerink
10.00-15.30u ik heb. Wil je groter werken dan 50x60cm neem  jha@sakb.nl
incl. 1 uur pauze dan je eigen doek mee.  06-54953540 
  
zaterdag 29 juni Keramiek en portret e47,50 Marian Sanders
lokaal 4 We maken een portretje/kopje of hoogreliëf (masker) excl. mat. ms@sakb.nl
10.00-16.00u in klei. U mag foto’s meenemen van een inspirerend incl. koffie 06-13693298
  of geliefd persoon. Het werk kan na droging  en thee
  gebakken worden in onze oven. 

zaterdag 29 juni  Mens en Stad e25,- Edgar Jansen
op locatie  Hoe teken je mensen in relatie tot hun stedelijke  ej@sakb.nl
11.00-14.00u omgeving? Bij mooi weer op het Museumplein en  06-15613799
  anders op een binnenlocatie.

zaterdag 29 juni Aquarelleren: verbeter je penseelgebruik    e20,-   YvonneMaya 
lokaal 1 Na een demonstratie van hoe je een goede  incl. mat. Bakker
14.00-16.30u aquarelpenseel optimaal gebruikt, krijg je een   ymb@sakb.nl 
  opdracht waarin al die mogelijkheden aan bod  06-22263326 
  komen en geoefend kunnen worden.
  Voor beginners en gevorderden. 

zaterdag 29 juni  Olijfbomen tekenen e20,- Edgar Jansen
op locatie  Olijfbomen hebben grillige gevormde stammen en  ej@sakb.nl
15.00-17.30u verfijnde bladeren. Hoe geef je dat in een tekening  06-15613799
  of aquarel weer?
  We werken op een buitenlocatie in Amsterdam Centrum.

zondag 30 juni  Wolkenluchten boven een lage horizon e35,- Piet Reekers
lokaal 1 Meenemen: foto’s van landschappen met wolken.  excl. mat. pr@sakb.nl
10.00-15.30u Teken- en schildermaterialen naar keuze.  excl. lunch 020-6412514
  
zondag 30 juni Keramiek en portret e47,50 Marian Sanders
lokaal 4 Zie zaterdag 29 juni. excl. mat. ms@sakb.nl
10.00-16.00u  incl. koffie 06-13693298
    en thee
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zaterdag 22 juni Abstract / Semi abstract op groot formaat €47,50  Jeannette  
lokaal 2 en 3 Na een korte opdracht gaan we aan de slag. incl. verf  Hartgerink
10.00-15.30u Acryl en andere materialen zijn aanwezig.  en plankje jha@sakb   
  Alleen een groot doek zelf aanschaffen. excl. doek 06-54953540
 
zaterdag 22 juni Boetseren naar naaktmodel e47,50 Marian Sanders
zaterdag 22 t/m maandag 24 juni
lokaal 4 N.a.v. korte schetsjes zoeken we een mooie stand, excl. mat.  ms@sakb.nl
10.00-16.00u deze houden we gedurende 3 dagen (zaterdag,  excl. model 06-13693298
  zondag en maandag) aan. Materialen: was of klei.  incl. koffie
  Met meer tijd kan er ook groter gewerkt worden. en thee

zaterdag 22 juni Modeltekenen: Jacoba, Gravin van Holland €20,-  YvonneMaya  
lokaal 1 Voor deze middag bouw ik op het podium een incl. model Bakker
14.00-16.30u scène uit de middeleeuwen: een mijmerende  ymb@sakb.nl   
  Jacoba in de tuin van haar kasteel.   06-22263326
  Materialen zelf meenemen (papier, potlood, 
  houtskool, inkt etc.).

zondag 23 juni Boetseren naar naaktmodel e47,50 Marian Sanders
lokaal 4 Zie zaterdag 22 juni. excl. mat.  ms@sakb.nl
10.00-16.00u  excl. model 06-13693298

zondag 23 juni Café tekenen op locatie e25,- Edgar Jansen  
op locatie Na ontvangst op het atelier van Edgar (centrum A’dam)   ej@sakb.nl
11.00-14.00u (gr.1) gaan we in grand cafés tekenen. Tekenen van mensen,  06-15613799
15.00-18.00u (gr.2) houdingen, gezichten en interieurs.   

maandag 24 juni Echt leren aquarelleren?! e50,00 Ellen ten Kroode
lokaal 3 Oefenen met het materiaal. Daarna een  incl. mat. etk@sakb.nl
10.00-15.30u opzet (naar bloemstilleven) waarin de aquarel-   020-6411610
incl. 1u pauze techniek het mooist tot haar recht komt: nat in nat.   
  (voor beginners en gevorderden).

maandag 24 juni Boetseren naar naaktmodel e47,50 Marian Sanders
lokaal 4 Zie zaterdag 22 juni. excl. mat.  ms@sakb.nl
10.00-16.00u  excl. model 06-13693298

maandag 24 juni Schilderen: De Dikke Kat €20,-  YvonneMaya
lokaal 1 Niets meer en niets minder: met acrylverf op   incl. mat. Bakker
19.30-22.00u papier schilder je een gezellige, stoute, gekke,  ymb@sakb.nl
  realistische, abstracte, cartoonachtige of gewoon  06-22263326
  je eigen kat. Neem foto’s van katten mee!

dinsdag 25 juni  Echt leren aquarelleren?! e50,- Ellen ten Kroode
lokaal 3 Zie maandag 24 juni. incl. mat. etk@sakb.nl
10.00-15.30u   020-6411610
incl. 1u pauze 

dinsdag 25 juni  Oude schoenen tekenen en schilderen e35,- Piet Reekers
lokaal 1 Meenemen oude schoenen, teken- en excl. mat. pr@sakb.nl
10.00-15.30u schildermaterialen naar keuze. excl. lunch 020-6412514
incl. 1u pauze

dinsdag 25 juni Speksteen, albast of mergel e47,50 Marian Sanders
lokaal 4 In 2 dagen (di 25 en woe 26 juni) maken we excl. mat. ms@sakb.nl
10.00-16.00u een mooie vorm uit een van deze zachte stenen.    06-13693298
  Basisgereedschap is aanwezig, kleine stenen ook. 

dinsdag 25 juni Boekje maken  €35,-  Femke van Os
lokaal 3 In één avond een boek maken? Het kan!   incl. mat. fvo@sakb.nl
19.00-21.00u  Experimenteer met het maken van monoprints.   06-38669121
  Een eenvoudige en veelzijdige druktechniek
  waarbij we werken met acrylverf.

dinsdag 25 juni De taal van de handen en het hoofd e25,- Edgar Jansen
lokaal 1 Via poses, gebaren en expressies van een actrice incl. model ej@sakb.nl
19.30-22.15u tekenen we handen, gezichten en de emoties  06-15613799
  die ze tonen.  

woensdag 26 juni Speksteen, albast of mergel  e47,50 Marian Sanders
lokaal 4 zie dinsdag 25 juni  excl. mat. ms@sakb.nl
10.00-16.00u     06-13693298

woensdag 26 juni (Groot)ouder en kind workshop over DIEREN e15,-   Femke van Os
lokaal 3 minimum leeftijd 5 jaar. e30,- fvo@sakb.nl
14.00-15.30u (gr.1) In deze bijzondere workshop werk je niet alleen,   per duo 06-38669121  
16.00-17.30u (gr.2) maar in duo’s! Wat is je lievelingsdier? We maken incl. mat. 
  eerst een schets en daarna gaan we schilderen. 

woensdag 26 juni Aquarelleren: introductie  €20,-  YvonneMaya 
lokaal 1 Je gaat een eenvoudig landschap schilderen incl. mat. Bakker
14.00-16.30u (naar voorbeeld).  ymb@sakb.nl
  Ik demonstreer klassikaal hoe aquarelverf werkt  06-22263326
  en help daarna iedereen persoonlijk.

woensdag 26 juni Portrettekenen: Poses uit de kunstgeschiedenis e25,- Edgar Jansen
lokaal 1 Een actrice doet portretposes gebaseerd op incl. model ej@sakb.nl
19.30-22.15u meesterwerken uit de kunstgeschiedenis.   06-15613799
     
donderdag 27 juni Tekenen en boetseren in Artis e40,- Marian Sanders
op locatie We kiezen een dier dat ons aanspreekt, maken  excl. mat. ms@sakb.nl
9.30-16.30u schetsen en foto’s en maken een klein beeldje in  06-13693298
  was of kunstklei.
  (volgende dag evt. uitwerken op de SAKB)

donderdag 27 juni Bomen schilderen in kubistische stijl  e35,- Piet Reekers
lokaal 1 Meenemen: foto’s van bomen, teken- en excl. mat. pr@sakb.nl
10.00-15.30u schildermaterialen naar keuze. excl. lunch 020-6412514

donderdag 27 juni Spelen met de beamer e35,- Femke van Os
lokaal 3 “Je ziet het direct als er niet naar de werkelijkheid incl. mat. fvo@sakb.nl
19.00-21.00u is getekend.” Neem je lievelingspotlood mee en   06-38669121
  probeer het zelf! In deze workshop werken we op
  experimentele wijze met de beamer aan een grote
  tekening.
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