
Cursus: Masker in klei boetseren naar foto en spiegel (zelfportret)
Doelgroep en doel:

Belangstellenden die willen ontdekken hoe inspirerend het boetseren van een portret van een persoon
kan zijn. Bij de cursus portret boetseren maak je aan de hand van zelf meegebrachte foto's stap voor
stap een portret van klei. Het werken met anatomische verhoudingen en de technische basisvaardigheden
van het boetseren worden professioneel begeleid. Door goed te "kijken" en met behulp van de juiste
techniek, lukt het om aan het einde van de cursus een realistisch portret gemaakt te hebben. 

Programma-onderwerpen: Masker in klei boetseren naar foto en spiegel (zelfportret)
In 6 dagdelen leren portret boetseren op een eenvoudige en universele manier, waarbij tekenen
instrumenteel is voor het begrijpen van oog, neus, mond en oren in een gezicht. Het betreft hier niet het
maken van een mooie tekening, maar het begrijpen van een universele vorm die later in willekeurig
techniek vormgegeven kan worden. Oefening baart kunst 2:
dagdelen via potlood oefeningen, universele basis goed begrijpen hoe oog, neus, mond en oren in elkaar
zitten, om daarna alles op effectieve wijze bij elkaar te voegen.
2: dagdelen via klei oefeningen universele basis goed begrijpen en toepassen
2: dagdelen met behulp van een foto een universeel masker samenstellen.

Plaats en tijd en startdatum

Plaats: schoolgebouw Horizon – Koningin Wilhelminalaan 20, 7415 KS, Deventer

Aanmelding: via de website van Deventer Amateur Kunstenaars.

Startdatum: vrijdag 24 februari, overige cursusdatums zijn 3,10,17,24 en 31 maart.

Tijdstip: 19.30 tot 21.30 uur.

Duur: 6 x 1 les per week

Begeleiding

Docent: Gustave Nouel

Voor cursisten die weinig kennis van portret tekenen hebben is het raadzaam om eerst enkele lessen
portrettekenen te volgen bij Gustave op de vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Hier zijn geen extra
kosten aan verbonden

Inschrijving/betaling

Maximale deelname: 8 -  minimale deelname: 6

In geval van onvoldoende aanmeldingen kan besloten worden de cursus niet door te laten gaan.

U ontvangt tijdig een bevestiging van uw inschrijving en tevens nadere informatie over de verdere gang

van zaken.

Cursusgeld: voor leden €80,00 voor niet leden €100,00

Het bedrag kunt u overmaken naar: NL15ABNA0442969414 t.n.v Deventer amateur kunstenaars onder

vermelding van “cursus Portretboetseren” en dient 2 weken voorafgaande aan de cursus te zijn voldaan.

Annulering: Tot 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering kosteloos. In verband met aanschaf

materiaal op basis van de inschrijvingen, bent u bij latere annulering het volledige cursusbedrag

verschuldigd. Bij overmacht dient u contact op te nemen met het bestuur.

Contactpersoon: Gesien Huurman

mail: dak_contact@deventeramateurkunstenaars.nl


