
Vrij schilderen in de haven – weekendcursus 
Docente Louike Duran    augustus 2017 
 
In de Rotterdamse haven ligt de voormalige Quarantaine–Inrichting Beneden Heijplaat, 
een groene enclave in het havengebied. In de verspreid liggende gebouwen zijn ateliers van kunstenaars 
gevestigd.  
Ieder jaar organiseert stg. Kunsteiland eind augustus de weekendcursus vrij schilderen.  
Docente is beeldend kunstenaar Louike Duran. Volgens de methode van ervarend leren kan iedereen zijn/ 
haar eigen creativiteit en beeldend vermogen ontwikkelen. Iedere deelnemer krijgt individuele 
begeleiding op eigen niveau en krijgt gerichte informatie over techniek en materiaalkennis gebaseerd op 
zijn/haar eigen werk. 
Er wordt geschilderd in een groot atelier, buiten op het 3 ha grote Quarantaineterrein en op het strandje 
aan de Maas. De bijzondere omgeving en de afzondering vormen aanleiding voor vrij, expressief en 
abstract werk.  
materiaal;  acrylverf en gemengde technieken, naar eigen voorkeur. 
adres;         atelier Quarantaineweg 1 G6, 3089KP Rotterdam, havennummer 2630. 
kontakt;     kunsteiland@qiportal.nl ,  tel; 010-4280656 
tijd;                             weekends, 19 & 20 augustus,  26 & 27 augustus  
werktijden; van 10.00 tot 16.00 uur. lunchpauze 12.30 tot 13.30   
Nabespreking tot max. 17.00  uur. 
 
Prijs per weekend € 110,  beide weekends voor € 195 
De prijs is inclusief 21 % btw.  Koffie, thee en frisdrank zijn in de prijs inbegrepen. 
 
Opgeven via het formulier svp.  
U kunt het bedrag overmaken op NL85 INGB 0009518070  t.n.v.  stg. Kunsteiland,  
onder vermelding van zomer 2017, weekend 1 en/of weekend 2.                           
Svp inschrijven vóór  25 juli 2017 
Na betaling ontvangt u een btw–factuur, informatie en routebeschrijving. 
Ivm. de onkosten kunnen inschrijvingen na 15 augustus 2017 niet meer worden afgezegd. 
Bij onvoorziene omstandigheden kan de betaling worden gereserveerd voor een volgende workshop. 
 
Formulier  
 
weekendcursus 'vrij schilderen in de haven' augustus 2017 
 
Naam   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
adres , postcode   ……………………………………………………………………………………………………… 
 
plaats & tel  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
email    ………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Svp gewenst weekend aangeven 
1e weekend, 19 & 20 augustus     à  €  110 O 
2e weekend, 26 & 27 augustus    à  €  110 O 
Aanbieding;  2 weekends      à  €  195 0 
Handtekening;        datum;  
 
Dit formulier s.v.p. opsturen aan kunsteiland@qiportal.nl. Met uw betaling bevestigt u de 
inschrijving. 
 
 
 


