
12 september 

Eeuwig schilderij 

We beginnen het seizoen 
opnieuw 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. 
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.  
 

 
 

19, 26 september, 3 oktober eeuwig schilderij, 10, 17 oktober       

Kleuren van Ton Schulten 

Ton Schulten is waarschijnlijk de bekendste, meest geïmiteerde schilder die Nederland op dit moment 
kent. De Entrepreneur uit Ootmarsum is erin geslaagd een eigen stijl uit te vinden die tegelijk uniek is 
als ook door een groot publiek wordt bewonderd. De basis van dat succes zit in het bijzondere 
kleurgebruik: Bont, vooral verzadigde, pure kleuren, met altijd een subtiele verschuiving van donkere 
naar lichtere kleuren. Dit alles gekoppeld aan geabstraheerde maar herkenbare landschapsvormen als 
huizen, kerktorens, wegen en bomen. Wij gaan een schilderij maken waarbij we niet de vormen maar 
wel de kleuren van Ton Schulten lenen. Neem 1 van zijn schilderijen als voorbeeld en schilder je eigen 
werk, aan de hand van een zelfgekozen foto, door alleen de kleuren uit het gekozen schilderij te 
gebruiken.  

                 
 

          
 

 

 

 

 



24 oktober Tussentijdse opdracht  

Schilderen met een pasje/plamuurmes 
Expressief schilderen met een oud pasje of een plamuurmes om een ander, meer abstract effect te 
bereiken. In een moderne traditie, maar ook Rembrandt schilderde al met het mes! 

             
  

 

 31 oktober, 7, 14 november eeuwig schilderij, 21, 28 november 

 Allemaal hetzelfde schilderen! 

1 foto, 40 interpretaties. Als dat geen leuke serie voor de expositie oplevert! (Onderstaande 
afbeeldingen dienen als voorbeeld, wij gaan iets anders schilderen). 

                                     
 

12 december tussentijdse opdracht 
Fauvistisch zelfportret 

Het fauvisme was een stroming in de schilderkunst die zijn naam ontleende aan de kritiek die ze kregen 
op hun veelkleurige, grof en schetsmatig geschilderde werk. Hierin waren ze erg beïnvloed door Van 
Gogh, die in die tijd (rond 1902) bekend aan het worden was. Wij gaan met een foto of spiegel een 
zelfportret schilderen met alle kenmerken van de fauvistische schilderstijl!  

            

         

 



 19 december, 9 januari, 16 januari eeuwig schilderij, 23, 30 januari 

Materiekunst 2.0 
Uitgangspunt: Schilderen kan ook met andere materialen dan verf. Kruip uit je comfortzone, ga op een 
ontdekkingsreis om erachter te komen waar je verf allemaal mee kunt combineren.  
Opdracht: Zoek materiaal uit waarmee je je schilderij kunt verrijken. Denk aan stro, tissues, verband, 
zand, touw, gips etc. 
Meng je verf met de fijnere materialen als zand en watten. De overige materialen kun je plakken op 
 je ondergrond. Je zult merken dat je meer verf dan gewoonlijk moet gebruiken om de materialen goed 
te laten plakken. Eventueel kun je de verf mengen met caparol of houtlijm, waardoor het smeuïger en 
plakkeriger wordt.  
 

                     
  

6 februari tussentijdse opdracht 

Tekenopdracht (model)  

We gaan tekenen naar model!  
 

                     
 

 13, 20 februari, 27 februari eeuwig schilderij, 5, 12 maart 

Gesammtkunstwerk  
Gezamenlijk een groot schilderij maken door een foto in meerdere (21) vakken te verdelen. Die 
husselen we door elkaar en iedereen haalt een fragment uit een hoge hoed. Op de achterkant van dit 
fragment staat de hoofdkleur die bij het fragment hoort. Denk aan het verhaal over een analoge 
kleurenstrategie, waarbij één kleur de hoofdrol heeft.  Als iedereen zijn/haar fragment op eenzelfde 
formaat doek schildert, in de aangegeven hoofdkleur, maken we van al deze schilderijen een grotere 
door ze in de juiste volgorde samen te voegen. Met een knipoog naar het recente werk van David 
Hockney en de kleurencirkel.  
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19 maart tussentijdse opdracht 

Schilderen met sjablonen 
Uitgangspunt: Zoals Matisse en navolgers zijn laatste werken met gekleurd papier en schaar in elkaar 
zette, zo kunnen we zijn vormentaal en heldere kleuren toepassen in ons eigen werk. Het werken met 
sjablonen zorgt voor een planmatige manier van werken en levert een grote helderheid van kleur en 
vorm op.  
Werkwijze: Uit stukken karton worden vormen geknipt, die voorgetekend zijn met stift of potlood. 
Gebruik zowel de positieve (vorm die je uitknipt) als de negatieve vorm (vorm die achterblijft, het 
eigenlijke ‘sjabloon’). 
Doel: Vanuit de vorm en kleur een schilderij opbouwen. Met strakkere lijnen en vormen een compositie 
opzetten. Elementen uit de grafische wereld combineren met de schilderwereld. 
Benodigdheden: stevig karton, acrylverf, kwasten, acrylverfpapier, doek of board, schaar 
 

      
17 maart  

Jaarvergadering  

 

26 maart  

Tekenen op locatie (manege)  

We gaan paarden tekenen in een nader te bepalen manege! Oefenen met de anatomie van 
paarden, hun bereiders en beweging. 

          
 

2, 9 april  

Stilleven met schoeisel 

Je eigen schoeisel- neem mee, leg neer en schilderen maar!  
 

                                    
 

16 april eeuwig schilderij  

Afronden van het eeuwig schilderij.  

23 april  
Werkstukken afmaken  

24/ 25/ 26 april 
Expositie  

 


