Werk-advies en begeleiding beeldende kunst
Met een knipoog naar de ‘consultancy-cultuur’ en de behoefte aan

Specifieke praktische workshops kunnen worden aangevraagd.

‘op maat- dienstverlening’ wil ik mijn kunstenaarspraktijk een extra

Bij deze een creatief aanbod:

dimensie geven. Mijn kwaliteiten als ervaren kunstenaar en docent
kan ik inzetten voor mensen die actief willen werken aan hun beeldende
creativiteit en daarin begeleiding en stimulering zoeken.
Geen standaardcursus, maar u bent vrij om aan te geven wat u doen
wilt! Ik kan daarin begeleiding bieden, werk- en experiment-opdrachten

Kostenindicatie:

geven en laten zien wat andere kunstenaars doen binnen uw ‘thematiek’

Introductiegesprek (met uw werk en evt. mijn werk ter kennismaking) in

of interesse. In mijn atelier en werksituatie kunnen we ook in dagdelen

het atelier: per uur € 40,- (max. 2 pers.) Advies en bepaling van de

praktisch werken. Afhankelijk van de belangstelling kan mijn aanbod
variëren. Het accent ligt op: artistieke ontwikkeling en individuele
ondersteuning.
Doelgroep: ieder die als serieuze amateur of semi-professioneel bezig
is, of weer wil beginnen met beeldend werk, 2- of 3-dimensionaal.

beste werkwijze. (Bezoek aan uw werkruimte in overleg.)
OPTIES bijvoorbeeld:
1 dagdeel 3 uur ateliergebruik, incl. werkbespreking : 1 pers. € 100,- /
2 pers. € 120,- / Max 3 personen € 150,5- strippenkaart: individuele werkbesprekingen à 1 uur volgens afspraak
€ 150,- / 2 personen: 5 x 1,5 uur € 220,- / 3 personen 5 x 2 uur € 300,(excl. gebruik van gereedschappen en machines, dit in overleg)

Mensen die niet kunnen kiezen voor een ‘ vaste’ cursus of die naast

U kunt met mij starten vanaf september 2006.

een lopende cursus een ander soort deskundige impuls zoeken.

De prijzen gelden t/m december 2006.

Vanaf ca. 14 jaar, beginners en gevorderden. Ik werk vanuit het idee
dat dit plan een ‘open structuur’ heeft en de mogelijkheden biedt om
met elkaar een werkmethode te bepalen.
U kunt rekenen op mijn inzet en kwaliteit vanuit een ruime ervaring in
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de creatieve processen. Het voordeel is dat we in overleg de tijdstippen
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kunnen bepalen en ook dat u vrij bent om te kiezen voor de vorm en
frequentie. Het kan individueel of met een groepje.
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Opleidingen:
1e graads docentopleiding ruimtelijk vormen, mixed media
Studie kunstgeschiedenis (moderne-) universiteit Utrecht
Zelfstandig kunstenaar vanaf 1989
Docentschappen heb ik vervuld op de HKU (akademie Utrecht) aan
diverse studenten en volwassenen (ondermeer de voorbereidende
opleiding voor middelbare scholieren); en ook bij Artibus in Utrecht ‘vrije’
cursussen voor gevorderden. Ik gaf eind 2005 enkele cursussen aan
kinderen in de Amazone (Peru). In de loop van de tijd ben ik op
studiereizen geweest buiten Europa.
Het accent in mijn werk ligt bij ‘ruimte’. Al jaren is mijn werk te zien
in verschillende tentoonstellingen, sinds 3 jaar ook internationaal.
Erkenning verworven in de vorm van subsidies van het Fonds in Amsterdam en natuurlijk in mijn woonplaats de gemeente Amersfoort.
Ik heb veel objecten gegoten (beton, siliconen, epoxy) met mallen van
hout. Fotografische beelden heb ik ook gemaakt, alsmede schilderijen.
In 2006 werk ik aan 2-dimensionaal, enigszins grafische
tekeningen. Voor mij gaat het vooral om de idee-ontwikkeling (het
verhaal wat je vertellen wilt), het onderzoek en het spelen met de mogelijkheden van de materie.
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