Nieuwsbrief juli 2014
Beste Boskoop Creatief nieuwsbriefabonnees,
Op maandag 22 september start het najaarsseizoen van
Boskoop Creatief maar voor die tijd is er toch al een aantal
cursussen waarvoor wij u in deze nieuwsbrief uw aandacht
vragen.
Verder: Een geheel verzorgde schildervakantie van 8 dagen
in Hongarije.
Voor inlichtingen en inschrijven:
www.boskoopcreatief.nl
telefoon 06-22479843
Zomertour door Boskoop in augustus
Boskoop Creatief organiseert 5 zaterdagochtenden
schilderen en tekenen op locatie onder leiding van
verschillende docenten.
De zomertour start op 2 augustus en is van 10:00
tot 12:00 uur. Als u wat eerder komt, kunt u alvast
een plekje zoeken.
U zorgt zelf voor de benodigde materialen.
Kosten: € 50,- voor 5 ochtenden. U kunt zich ook
voor minder ochtenden inschrijven.
Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

Zomerweek Beeldhouwen in september
Van 1 september t/m 5 september 2014 kunt u een
cursus beeldhouwen volgen van 5 dagen.
Locatie: Atelier 58, Den Ham 58 te Boskoop
Docent: Caroline Ruizeveld
Van maandag t/m vrijdag van 9:30-16:00 werkt u aan
een eigen beeld.
 Deze cursus is zeer geschikt voor beginners, maar
ook mensen met ervaring zijn van harte welkom
en worden begeleid op hun eigen niveau.
 In deze cursus beeldhouwen krijgt u in een week
tijd de elementaire vaardigheden van het
beeldhouwen bijgebracht.
 De kunst van het beeldhouwen is de vormgeving
aan te laten sluiten aan de aard van het
materiaal: werken vanuit de vorm van de steen.
 U leert de mogelijkheden en onmogelijkheden van
het materiaal en de verschillende technieken om
steen te bewerken, zoals hakken, raspen en
polijsten.
Kosten: € 200,- inclusief gebruik van gereedschappen,
koffie en thee. U moet zelf uw lunch meenemen.
Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven

Schildervakantie in Hongarije
Tijdens de kunstmarkt op 21 juni heeft Boskoop Creatief
kennisgemaakt met Annerie Mol. Zij heeft een mooie locatie en
een fantastische aanbieding voor cursisten van Boskoop
Creatief. Dit is haar aanbieding:
Speciaal voor cursisten van Boskoop Creatief kan van zondag
31 augustus t/m zondag 7 september 2014 met elkaar
geschilderd worden met begeleiding van Annerie Mol en genoten
worden van de Hongaarse keuken. Ook uitstapjes horen erbij in
een natuurlijke omgeving á la Toscane, iets ten zuiden van het
Balatonmeer.
Als u wilt kan alles door haar geregeld worden inclusief het
brengen en halen van het vliegveld. Op haar website
www.creatiefhongarije.nl staat uitgebreide informatie.
Als er 5 aanmeldingen van cursisten zijn dan gaat deze
schildervakantie door.
Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

