
        Programma Schilderclub Woerden 2018-2019 

6 september en verder (data in rood) 

Eeuwig schilderij 
We beginnen we het seizoen met een schilderij wat naar eigen onderwerp en techniek gemaakt gaat worden. Per 
keer proberen we zo ver mogelijk te komen, maar niet zoals de gewone opdrachten, vier keer achter elkaar, maar 
een aantal keren verspreid over het jaar. Op een doek in formaat naar keuze bedenk je van te voren zelf wat je 
wilt gaan schilderen. Dit onderwerp kan nog wijzigen terwijl je ermee bezig bent, het uitproberen van 
verschillende ideeën past ook goed bij deze opdracht.  
 Het doel is om te ontdekken wat afstand in tijd doet met je eigen blik op je schilderkunst, en om de ‘voltooiing’ 
zo lang mogelijk uit te stellen. Laag over laag, dingen weg schilderen, kleuren uitproberen, het schilderij wordt 
een experiment in schilderen in plaats van een doel dat in een afgepast aantal weken behaald moet worden. 
 

 

13 september 

Licht/donker is/wordt kleur 
Om alvast te oefenen wat vrijer met kleur om te gaan, wat in het volgende onderwerp ook aan bod komt. Iedere 
toonwaarde op een grijsschaal kun je koppelen aan een zuivere kleur. Volgens dit schema gaan we kleur 
toepassen op een realistisch onderwerp. Doel is op een toegankelijke manier experimenteren met expressieve 
kleuren. 

 
 

20 27 september, 4, 11, 18 oktober  

Schilderen in de stijl van Nederlandse modernisten 
Het Stadsmuseum Woerden belicht deze zomer een minder bekende kant van de kunstenaar Leo Gestel: zijn 
relatie met de artistieke Brabantse tak van de familie en zijn commerciële werk voor drukkerij Gestel en Zn. in 
Eindhoven. Gestel, geboren en getogen in Woerden, was één van de belangrijkste Nederlandse modernisten. Wij 
laten ons inspireren door deze bijzondere periode (jaren ’10,’20, ’30) in de Nederlandse kunstgeschiedenis. Met 
de kenmerkende heldere kleuren, vereenvoudigde vormen en soms kubistische vormopvattingen.  

 
 
 

        



25 oktober, 1,8,15,22 november  

Close-up: Verschillende tekenopdrachten  
Door verschillende (kleine) voorwerpen in de hand te houden, goed van dichtbij te bekijken, en na te tekenen 
met houtskool of conté, in groter formaat dan het voorwerp zelf is, Leer je veel over vorm, contrast, textuur en 
het verschil tussen de waargenomen vorm en de veronderstelde vorm. Een aantal weken lang gaan we met 
steeds verschillende voorwerpen en onderwerpen meerdere tekeningen maken. We eindigen met een spiegel 
om een deel van het eigen gezicht na te tekenen. Dus: naar de waarneming! We beginnen met een introductie 
van de tekentechnieken en materialen.  

  
 

29 november  

Schilderopdracht (portret) 
We gaan een portret schilderen naar aanleiding van een model! We maken gebruik van het Zorn-pallet (wat was 
dat ook alweer?). op papier, met niet te klein penseel.  

 
 

6,13, 20 december, 10,17 januari 

Werken naar aanleiding van een fotocollage 
Fantasie, niet iedereen is er in gelijke mate mee behept. En hoewel je met niet al te veel fantasie de prachtigste 
schilderijen kunt maken, is het ook wel eens leuk de ‘kunstenaar’ in jezelf los te laten door de werkelijkheid op 
een hele nieuwe, originele en niet zo realistische manier weer te geven. Om dit wat makkelijker te maken, gaan 
we eerst met schaar en lijm aan de slag en tijdschriften, kranten enz. Met een knipoog naar Dada en het 
surrealisme. We gaan een collage maken, om deze daarna te schilderen! 

 
 



24 januari  

Tekenopdracht (model)  
We gaan elkaar tekenen! Op groot formaat, met houtskool/kneedgum.  

 

 
 

31 januari, 7,14,21, 28 februari  

Klein formaat landschap op hout  
Je hebt vast nog wel ergens een plank, balk of ander stuk hout liggen. Hou ouder en verweerder, hoe beter. We 
gaan er een landschap op schilderen, waarbij de structuur van het hout – en natuurlijk het formaat- zo mogelijk 
meedoet. Hoe speelt het hout mee in de uitstraling van het schilderij? Is het formaat een beperking of een 
verrijking? Deze opdracht wordt de groepsopdracht die in de danszaal op de wand komt! 
 

              
 

7 maart 

Bollen, kegels, cilinders 
Cezanne, aan het eind van zijn leven, geeft aan waar een schilder volgens hem aan zou moeten denken als hij 
‘naar het leven’ wil schilderen: niet de schoonheid van de natuur, een ‘mooie’ lucht of een ‘schilderachtig’ 
panorama is leidend, maar abstracte beeldelementen als vorm, lijn, vlak en kleur, analytisch toegepast op zo’n 
manier dat ze de werkelijkheid vereenvoudigen en helpen haar op een gestileerde manier weer te geven. Dit idee 
heeft, na Cezannes dood, de abstracte kunst mede op de rails gezet. Wij houden het herkenbaar: Op welke 
manieren kun je vormen terugbrengen tot de kegel, de cilinder, de bol, de kubus, de piramide enz. om de 
compositie van je (landschap)schilderij te versterken? Dit gaan we aan de hand van een aantal geselecteerde 
foto’s uitzoeken. We bekijken voorbeelden van o.a. Franz Marc, Leger en Cezanne.  

 
 



14,21, 28 maart, 4,11 april 

Sterrenbeeld 
Het draait om het onderwerp. Schilder je eigen of een ander sterrenbeeld. Wat kan je verzinnen om een origineel 
maar herkenbaar sterrenbeeld te schilderen? Welke voorbeelden ken je? Wat zijn de traditionele manieren om 
een sterrenbeeld weer te geven en kan je daar een eigen draai aan geven?  
 

          

   
 
 

 

Expositie! 

 opbouwen: 

vrijdag 12-04-

2018  

expositie: 

zaterdag 13-04-

2018 

zondag 14-04-

2018 

 

  

    
     

 


