Nieuwsbrief maart 2014
Het voorjaarsprogramma van Boskoop Creatief is momenteel in volle
gang. In deze nieuwsbrief willen we u attenderen op een aantal
workshops en cursussen, waarvoor u zich nog kan opgeven.
Ook willen we alvast vertellen dat u in april mee kunt doen aan korte
cursussen van drie lessen waarin u kennis kunt maken met veel teken-,
schilder- en beeldhouwtechnieken. De kosten van deze introductie
cursussen van drie lessen zijn in de meeste gevallen maar € 35,- en u
mag gratis gebruik maken van alle materialen.
Om inspiratie op te doen kunt u van vrijdag 21 maart tot vrijdag 23 mei
de bibliotheek aan de Babsloot bezoeken en de exposities van onze
cursisten bezichtigen.
Voor inlichtingen en inschrijven:
www.boskoopcreatief.nl
telefoon 06-22479843

Korte cursus Acryl en Aquarel met Annemarie van Hooff
Maandagochtend en maandagmiddag 31 maart, 7 en 14 april
geeft Annemarie van Hooff een speciaal aangepaste
introductie cursus.
U kunt gelijk kennis maken met ervaren cursisten acryl en
aquarel, die u ook advies kunnen geven.
Kosten € 35,- inclusief materiaal

Workshop Paasdecoratie
Dit voorjaar hebben we een echte lenteschikking als
werkvoorbeeld, waar u een eigen draai aan kunt geven.
In een beklede bol steken we voorjaarsbloemen, groen en wat
eitjes. Een gezellig voorjaarsstuk voor in huis.
De workshop wordt gegeven op dinsdagavond 8 april van 20:00 22:00 uur in MFC De Plataan. Docent: Fransje van Pelt
De kosten bedragen € 22,00 inclusief materiaal.

Schilderen met Arnold Kruithof
Donderdagochtend 3, 10 en 17 april houdt Arnold Kruithof een open
atelier. U bent welkom vanaf 9:30 in MFC De Plataan en u kunt zelf
bepalen met welke schilder- en tekentechnieken u wilt gaan werken.
Kosten € 35,- inclusief materiaal

Naschoolse jeugdcursus
Ter kennismaking kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar, 3
lessen tekenen schilderen en andere materialen volgen op
donderdagmiddag 3, 10 en 17 april van 15:45-17:15 uur.
De cursus wordt gegeven in MFC De Plataan door Truus
Martens.
Kosten € 15,- voor drie lessen

Beeldhouwen in hout, steen en
werken met klei
Boskoop Creatief heeft een nieuw
experiment gestart. Els de Jong stelt in
april en mei op woensdagavond,
donderdagochtend en donderdagavond
haar atelier open voor nieuwe cursisten, die
willen kleien en beeldhouwen. En u kunt
dan ook op donderdagavond beeldhouwen
in hout onder begeleiding van Pim van
Sprang.
Kosten voor 5 avonden op dit Open
Atelier is € 70,-

