
Schildercursussen 2007

Hélène (Len) Hagendoorn is niet alleen een ervaren, maar ook een geboren lerares 
met een bijzonder talent voor creatieve lessen aan kinderen. Momenteel zijn voor 
2007 alleen Duitstalige cursussen gepland. Als u het  Duits passief voldoende 
beheerst kunt u daaraan deelnemen, omdat u uw vragen in het Nederlands kunt 
stellen en de individuele begeleiding in het Nederlands kan worden gegeven. Maar 
als u met een groep bent kan er natuurlijk een aparte cursus worden georganiseerd. 
Hélène  richt zich met haar cursussen op 3 groepen:

Cursus voor kinderen

In deze cursus staan het plezier en de zin in schilderen, de schilderservaring, voorop.

Doel van de cursus is het ontwikkelen van de eigen fantasie van het kind, het leren 
vertrouwen op de eigen manier van kijken. 

Werkwijze: op een speelse manier worden de kinderen stap voor stap vertrouwd 
gemaakt met het schilderen. In de cursus komen de basistechnieken van schilderen 
aan de orde, rekening houdend met kleur, lichtval en vorm.

Voorkennis: niet nodig

Meenemen: schort of oud T-shirt

Plaats: n.t.b.

Cursus voor volwassenen – beginners

In deze cursus staan het ontdekken van de eigen talenten en het plezier in het zelf 
vormgeven voorop.

Doel van de cursus is het leren schilderen met Acrylverf, druktechnieken (linoleum, 
styropor/piepschuim, monotype)., Pantha Rei (alles vloeit - acryl en mengvormen) en 
Pantarell (Aquarelleren in een vloeiende techniek)

Werkwijze: Hélène zal de deelnemers individueel adviseren en coachen, zodat de 
eigen werkwijze en mogelijkheden begrepen en verder ontwikkeld kunnen worden

Voorkennis: niet nodig

Meenemen: werkkleding en de wil je open te stellen voor nieuwe ervaringen en 
mogelijkheden in jezelf



Plaats: Sezessionshaus, Köszeg (Hongarije bij Oostenrijkse grens achter 
Eisenstadt), Chernel u. 18 (naast Taverna “Florian”)

Kosten: €300 (incl. frisdrank en schildermateriaal, excl. Doek)

Aantal deelnemers: maximaal 6

Wanneer: Maandag 9 – vrijdag 13 juli 2007, dagelijks van 9-12 (15 uur). Verlenging 
mogelijk 

Cursus voor volwassenen – gevorderden

Deze cursus richt zich op deelnemers, die al ervaring hebben in schilderen met 
Acrylverf en hun kennis met kleureninzet, opbouw en compositie willen verdiepen.

Doel van de cursus is het verbeteren van de techniek en vormgeving in schilderen 
met acrylverf.

Werkwijze: Hélène zal de deelnemers individueel adviseren en coachen, naast het 
gemeenschappelijk bespreken van elkaar’s werk. Dat biedt deelnemers de 
mogelijkheid een eigen stijl te ontdekken en te ontwikkelen 

Voorkennis: ervaring in schilderen met acrylverf

Meenemen: werkkleding en de wil je open te stellen voor nieuwe ervaringen en 
mogelijkheden in jezelf

Plaats: Sezessionshaus, Köszeg (Hongarije bij Oostenrijkse grens), Chernel u. 18 
(naast Taverna “Florian”)

Kosten: €300 (incl. frisdrank en schildermateriaal, excl. Doek)

Aantal deelnemers: maximaal 6

Wanneer: Maandag 16 – vrijdag 20 juli 2007, dagelijks van 9-12 (15 uur). Verlenging 
mogelijk 


