
14 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 zes keer verspreid over het jaar. 
 
 
 
 

21, 28 september, 5 oktober eeuwig schilderij 

Het dorp van toen, dat is voorbij en dit is al wat bleef voor mij: Een gewassen 

inkt tekening. 

Met rietpen, penseel en inkt (ecoline, Oost-Indisch of anderszins) gaan we op de nostalgische 
toer, door het ouderlijk huis van vroeger als uitgangspunt te nemen. Of je dorp/stad van 
vroeger, als je geen afbeeldingen meer kunt vinden van dat huis. We kijken o.a. naar werk van 
Otto Dicke, die in deze techniek als een moderne Rembrandt de mooiste tekeningen maakte.  
    
 

                              
 

12, 19 oktober, 26 oktober eeuwig schilderij, 2, 9 november mixed media 

Vanuit de vraag naar ideeën voor het programma is de volgende suggesties naar voren 
gekomen: Een schilderij maken waarbij het onderwerp vrij is en het draait om combineren van 
verf met bv fotografie, stof, kranten, materiaal uit de natuur, mono-print techniek en alles wat 
je ook maar kunt bedenken en wat in een schilderij valt te verwerken! 

             
 

                             
 
 
 
 

 



 16 november tussentijdse opdracht 

Suprematisme- Het toppunt van abstractie 

Het suprematisme is een vorm van de abstracte kunst uit het begin van de twintigste eeuw; de bloeitijd 
van deze beweging lag van circa 1915 tot 1930. Misschien wel de meest abstracte stroming, die alleen 
geometrische vormen gebruikt en pure kleuren en zwart/wit. In een les maken we een kleine 
‘suprematistische’ compositie, daarbij kijkend naar voorbeelden uit de schilderkunst als Malevitsj en de 
stroming Bauhaus en de Stijl.  

 

            
                   
 

      
23, 30 november, 7 december eeuwig schilderij, 14, 21 december  

Groepsopdracht: schilderij voor kapel  

Omdat ons schilderij in Weddesteyn is opgemerkt door 
medewerkers van senioren-huisvesting t’ Oude land, willen 
ze daar in hun kapel nu ook zo’n schilderij. Een mooi 
compliment voor iedereen en een leuke uitdaging om nog 
een keer zoiets te maken. Ik heb bedacht om als 
uitgangspunt ‘De hof van Eden’ te kiezen, passend bij de 
toekomstige locatie. Vele voorbeelden zullen ons helpen 

een groot gezamenlijk schilderij te maken waarop de natuur en dierenwereld in een groots verband 
zullen samenvallen. Ik heb er nu al zin in!  

           

          

 

 



 
11 januari 

Portret schilderen in de stijl van oude meesters (modellen gezocht!) 

                   
 

18, 25 januari, 01 februari eeuwig schilderij, 8, 15 februari  

Popart – wat is het het, hoe 

maak je het?  

 
  
Vlakke, heldere kleuren, beelden afkomstig 
uit de reclame- en filmwereld op een 
fotografische manier weergegeven, dat is 
het beeld wat de meeste mensen hebben 
van pop-art. Logisch, want de bekendste 
kunstenaar binnen deze stroming, Andy 
Warhol, maakt veel gebruik van deze 
beeldende middelen. Maar popart is 
breder dan dat, het gaat ook over 
stripverhalen, gebruiksvoorwerpen en 
collages. Daar gaan we zeker ook naar 
kijken, maar we gaan een schilderij maken 
in de heldere AndyWarhol stijl. 
Benodigdheden: Celebrities, felle kleuren 
en lef!  
Oh ja en de beamer van de schilderclub is 
ook handig.  

 
 

22 februari, 01 maart 

Schilderen van een silhouette voor de maan in aquarel techniek  

Romantisch of melancholiek, het beeld van een donker silhouet voor een grote, heldere maan 
leent zich voor beide interpretaties. Met de aquarel techniek (het licht van de maan spaar je uit, 
geen gebruik van witte verf) en ingetogen donkere kleuren maak je een sfeervol werkstuk. 
 

            
 
 
 
 
 
 
 



8 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. 

           
 
 

15, 22 maart 29 maart eeuwig schilderij 5, 12 april  

 Kleurrijk landschap met paletmes 

Vanuit de vraag naar ideeën voor het programma zijn verschillende suggesties naar voren 
gekomen. Met een paletmes een landschap opbouwen in heldere kleuren kwam ook voorbij, en 
omdat het al langer geleden is dat we met paletmes hebben gewerkt en dat het onderwerp 
‘landschap’ op het programma stond, leek het mij een goede aanvulling om dit seizoen mee te 
gaan werken. Paletmes mag ook plamuurmes zijn, daar ga ik ook wat van laten zien.   

                 
     
19 april  

Werk afmaken, borrel! 

                          
 

20 april  

Werkstukken inleveren 

21 en 22 april 

Expositie  

                                                                               
 

 


