WORKSHOP
BOTANISCH TEKENEN
Kleurpotlood
APPELS EN PEREN, BLADEREN
door ELINE DE JONG
in het FRUITTEELTMUSEUM
zaterdag 13 oktober 2018
(10.00-16.00 uur)

Cursusgeld:
Het cursusgeld bedraagt € 30,--, inclusief
entree, koffie/thee/lekkers/lunch, exclusief
materiaal.
We tekenen in een ruim en licht tekenlokaal in
het onlangs prachtig vernieuwde museum.
Inspirerend plantmateriaal is ruim voorhanden
in de boomgaard van het museum.

In het vernieuwde Fruitteeltmuseum in Kapelle
wordt op zaterdag 13 oktober een workshop
botanisch tekenen met kleurpotlood gegeven.
Het onderwerp van deze dag is appel en peren
en hun bladeren.
In de boomgaard van het museum staat een
prachtige collectie appels en (kwee)peren.
Heeft u nog niet eerder deelgenomen aan een
workshop in het Fruitteeltmuseum, dan is niets
leukers dan een appel of peer tekenen.
Ook gaan we deze dag dieper in op het tekenen
van bladeren: de kleur, het tekenen van de
nerven, een blad in perspectief, een omgeklapt
blad, de overgang van licht naar donker,
behaarde bladeren/gladde/gekroesde bladeren
en bladranden.
De workshop wordt gegeven door Eline de Jong,
werkend lid van de Vereniging van Botanisch
Kunstenaars Nederland en docent tekenen in het
voortgezet onderwijs. Meer informatie over de
VBKN en Eline de Jong is te vinden op
www.botanischkunstenaarsnederland.nl
en www.elinedejong.nl

- een goede kwaliteit kleurpotloden FaberCastell Poylchromos, Caran d’Ache
Luminance, Derwent Procolour of
Prismacolor.
- Eventueel: vergrootglas, liniaaltje, passer.
U kunt bij aanvang van de workshop een
speciaal samengesteld kleurpakket aanschaffen
voor € 15,--. Het pakket bestaat uit
6 kleurpotloden van het merk Faber-Castell, een
vel Arches hot pressed papier en een vel
Fabriano 4, een vel transparant papier en twee
vellen schetspapier, alle A4.
De kleurpotloden: green chrome oxide (278),
earth green (172), green gold (268), dark indigo
(157), burnt sienna (283), scarlet red (118)
Wilt u bij aanmelding aangeven of u een
materiaalpakket wilt aanschaffen?
U kunt tijdens de workshop ook losse potloden
aanschaffen.
Eventueel kunt u beperkt gebruik maken van de
kleurpotloden van de docent.
Locatie/routebeschrijving:
Annie M.G.Schmidtsingel 1, 4421 TA Kapelle,
Telefoon 0113-344904

Materiaallijst:
U kunt eigen materiaal meenemen:
- potloden: H en/of HB
- puntenslijper
- gum: kneedgum of een goede plastic gum
- schetspapier: kopieerpapier of bijvoorbeeld
Canson 90 gms croquis
Ieder ander schetspapier dat u al heeft,
voldoet.
- tekenpapier: Fabriano 4, Arches hot pressed
aquarel papier, Schoellershammer, of
vergelijkbaar glad papier
- transparant papier

Inschrijven en informatie:
U kunt zich voor de workshop opgeven bij het
Fruitteeltmuseum, info@fruitteeltmuseum.nl,
tel. 0113-344904.
Informatie over het Fruitteeltmuseum kunt u
vinden op www.fruitteeltmuseum.nl
Deelnemers aan de workshop kunnen aan het
museum betalen op de dag van de workshop.

