
17 september, 24 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. 
 
 

1, 8, 15 oktober  

Inspiratie uit het nieuws 

Schilderen is traditie en actueel ineen. De traditie zit in de techniek, het actuele in de schilder die vanuit 
haar of zijn eigen tijdsbeeld schilderijen maakt. Deze uitgangspunten worden in deze opdracht 
benadrukt, doordat we voor inspiratie op zoek gaan naar voorbeelden ui t de krant.  Zoek in kranten en 
tijdschriften naar een afbeelding die zowel beeldend interessant is als iets zegt over onze tijd. Een 
afbeelding waarvan je een schilderij zou willen maken. Of gebruik je fantasie om een actueel 
onderwerp uit te beelden.  

        

                   

           

 

 

 



22- 29 oktober Tussentijdse opdracht  
Workshop monoprint met bladeren 

Monoprinten is een druktechniek waarbij je iedere afdruk telkens maar één keer kunt maken. Nooit 
is een tweede afdruk precies hetzelfde. Vaak wordt voor monoprinten gebruik gemaakt van 
drukinkten, een glasplaat en een drukpers.  Maar andere manieren zijn er ook om tot een werkstuk 
te komen. Met o.a. herfstbladeren maken we een aantal prints.  
 

                        
 
 

 

 5, 12, 19 november eeuwig schilderij, 26 november, 3 december 

 Allemaal hetzelfde schilderen 2.0 

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

                   
 

10 december tussentijdse opdracht 

Schilderen van schaduw a.d.h.v. echt voorbeeld 

 

      
 
 
 
 
 

 

 



 17 december, 7 januari, 14 januari eeuwig schilderij, 21, 28 januari 

Schaduwwereld 

Na oefeningen met schaduw in een stilleven-opstelling zoeken we nu naar foto’s waarbij de 
schaduw een belangrijk onderdeel is van de compositie. Hoe schilder je die schaduw? Welke 
kleur gebruik je daarvoor? Hoe licht of donker moet de schaduw worden? 
Een leuke opdracht (denk ik) Om juist dit aspect van de werkelijkheid (alles wat drie 
dimensionaal is heeft een schaduw) te benadrukken. 

                       
           
  

4 februari tussentijdse opdracht 

Tekenopdracht (portret)  

We gaan portret tekenen naar foto! 

                             
 

 11, 18 februari, 25 februari eeuwig schilderij, 4, 11 maart 

Onderwaterwereld 
Een tot  de verbeelding sprekend onderwerp..wat speelt zich af in de wereld waar wij mensen eigenlijk 
niet thuis horen? Als een voyeur die te gast is in de wereld onder water bepaal je wat je wilt laten zien: 
Het leven onder water van vissen, planten en andere beesten, de mens onder water (zie voorbeelden) 
of water en verder niets, behalve dan de lichtwerking die heel bijzonder kan zijn onder water.  
 

                                       
 

                                                



18 maart tussentijdse opdracht 

Schilderen als een glas in lood raam 

 

     
 
Met als uitgangspunt het werk van Georges Roualt gaan we kijken hoe specifieke kenmerken van het 
glas-in-lood raam in een schilderij gebruikt kunnen worden. Zwarte contouren, gescheiden kleurvlakken 
en daardoor een meer geabstraheerd beeld met veel kleurcontrast.         
 
     

    
 
 
 
 
 

16 maart  

Jaarvergadering  

   
“Iemand iets voor de rondvraag?” 

 

 

 

 



25 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. 

          
 

1, 8 april  

Stilleven met schoeisel 

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

                                    
 

15 april eeuwig schilderij  

Afronden van het eeuwig schilderij.  

22 april  
Werkstukken afmaken  

23/ 24/ 25 april 
Expositie  

 
 

 


