Vrije academie voor ruimtelijke kunst

Opleiding Ruimtelijke Kunst (2-jarig) (1dag/week)

(max. 8 cursisten)

Voor beginners en gevorderden.
Deze opleiding is bedoeld voor mensen zich (verder) willen ontwikkelen op ruimtelijk gebied, in de kunst.
Tijdens deze lessen wordt de nadruk gelegd op technieken en het maken van beelden vanuit het hart. Doordat het
gaat om een vrij kleine groep is een redelijk intensieve begeleiding mogelijk.
Om de lessen goed in te kunnen gaan is een intake van toepassing. Tijdens deze intake wordt gekeken en besproken
wat de kennis is en wensen zijn op het gebied van ruimtelijk werk.
De lessen starten met het behandelen van een thema. Het thema kan zijn: een kunstenaar, techniek, een stroming,
materiaalkennis, enz.
De opleiding is verdeeld in blokken van 4 of 5 weken. Elke 4 of 5 weken komt een ander materiaal (klei, was, hout,
plastic, papier, metaal, kosteloos materiaal, enz.) aan de orde, met daarbij een of twee opdrachten. Er wordt zowel
ambachtelijk gewerkt als ook conceptueel.
Er zal gezamenlijk gewerkt worden en individueel.
Na elk blok worden de gemaakte werken (de opdrachten) besproken en is het de bedoeling dat je een naslagwerk
maakt.
Als je de middagen niet volgt is het noodzakelijk dat je thuis aan de slag gaat. Gemiddeld moet je rekenen dat je
naast het klassikale, zo’n 3 tot 5 uur per week nodig hebt. Vrijwel alle basis materialen zijn inbegrepen. Als mede
gebruik van gereedschap.
Mocht je echter heel groot werk willen maken, dan is dat voor eigen rekening.
Per jaar komt er 3 keer een model (meer is op verzoek mogelijk)
Voor aanmelding is het noodzakelijk op een kennismakingsgesprek te komen.
Cursusdag: Woensdag
de indeling is als volgt

Start:
Cursusduur:
Kosten:
Docent:
Inf0@protuum.com
Aanmelding:

9:30-16:00 uur
 9:30-12:00 uur klassikaal
 12:00 tot 13:00 uur lunch
 13:00 tot 16:00 uur optioneel (eigen werk/huiswerk)
9 januari 2013
30 lessen
900,= per jaar ( in 3 termijnen mogelijk)
Madeleine Corbey Locatie:
Brederode 20, Duiven

Datum:

Naam:
Adres:
Plaats:
Tel:
E-mail:
Opmerkingen:
Tijd:
Start:
Cursusduur:
Kosten:
Docent:
Locatie:

09:30-16:00 uur
betaling: O 1 termijn O 2 termijnen O 3 termijnen
woensdag 9 januari 2013
30 lessen
900,= (incl. BTW) incl. koffie/thee en vrijwel alle materialen
Madeleine Corbey
Protuum (Opleiding Ruimtelijke Kunst) Brederode 20, 6922 BM, Duiven

Omtrent teruggave van gelden, i.v.m. bijvoorbeeld ziekte en annulering is het reglement na te zien op
www.protuum.com.

