Workshop

DE WINTERSCHILDERS

December 2017

Even op jezelf tussen de feestdagen ?

Tussen kerst en oud & nieuw rustig 3 dagen schilderen in quarantaine…...
In de haven van Rotterdam, tussen Waalhaven en Eemhaven, ligt het kleine schiereiland van de
voormalige Quarantaine-Inrichting. Verscholen in 3 ha groen liggen de gebouwen, waarin werkruimtes
van diverse kunstenaars zijn gevestigd. Stichting Kunsteiland organiseert hier iedere winter in de
kerstvakantie een schildercursus van 3 dagen. In een rustig, afgelegen atelier wordt vrij, expressief
en/ of abstract geschilderd met acrylverf. Iedere deelnemer krijgt individuele begeleiding op eigen
niveau. In de pauzes kunt u het terrein verkennen en uitwaaien op het strandje aan de rivier.
Docente Louike Duran, beeldend kunstenaar, vm. docente schilderen Vrije Academie en SKVR.
Waar
Wanneer

Atelier Quarantaineweg 1 G 6, 3089 KP Rotterdam, havennr. 2630.
27, 28, 29 december 2017

Dagindeling 10.00 tot 16.00 , lunchpauze 12.30 tot 13.30
gezamenlijke werkbespreking 16.00 tot 16.30 .
Aantal
maximaal 14 personen.
Informatie T 010-4280656, E kunsteiland@qiportal.nl

Kosten; 3 dagen voor € 160,- ( incl. 21% btw )
Incl. € 15,00 bijdrage voor stookkosten en incl. koffie, thee en frisdrank.
Schildersezels en borden aanwezig, papier 70/100 cm te koop.
Zelf meenemen; schildersmateriaal naar keuze, lunch,
werkkleding en een dikke trui,
makkelijke schoenen en/ of laarzen.
Opgeven met inschrijfformulier svp.
U kunt betalen op NL85 INGB 0009518070, t.n.v. stg. Kunsteiland, voor 'De winterschilders'.
S.V.P. inschrijven vóór 15 december 2017.
Na betaling ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving,een btw–factuur, informatie en routebeschrijving naar het Quarantaine-terrein.
NB I.v.m. de onkosten kunnen inschrijvingen na 20 december 2017 niet meer worden afgezegd.
Bent u na 20 december toch verhinderd door ziekte dan wordt het bedrag voor u gereserveerd
voor een latere workshop.
Formulier
DE WINTERSCHILDERS

december 2017

Naam; ………………………………………………….
Adres; ………………………………………………….
Plaats & postcode;……………………………
Tel.nr; ……………………email;… ………………………..
Ik geef mij op voor de cursus van 27, 28, 29 december 2017, voor de prijs van € 160,--.
Het bedrag zal worden overgemaakt op banknummer NL85 INGB 0009518070, t.n.v. stg.
Kunsteiland,
Handtekening;
datum
Dit formulier s.v.p. opsturen aan kunsteiland@qiportal.nl. Met uw betaling bevestigt u de

