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Tekenen in Brabant
Drie dagen kijken, schetsen en tekenen

We zijn te gast bij Hester (beeldhouwster: www.hesterpilz.nl) & Jan in het
Brabantse Oirschot. Vanuit hun prachtig verbouwde boerderij, ‘de 7e hemel’,
wordt de cursus gegeven. Elke dag een programma met tekenopdracht en
nabespreking. Inspiratie met en van elkaar. Veel buiten zijn en naar de
waarneming werken met verschillende tekenmaterialen.
U neemt uw indrukken en ervaringen mee naar huis in de vorm van
schetsen en tekeningen.

Wanneer?
vrijdag 11 Oktober t/m maandag 14 Oktober 2019
aankomst 11 Oktober: vanaf 17.00 uur
vertrek 14 Oktober: 15.00 uur
Adres: ‘de 7e hemel’ , Straten 13 b, 5688 NJ Oirschot

Locatie en Accomodatie

De ‘de 7e hemel’ ligt in het Buurtschap ‘Straten’, vlakbij Oirschot. Midden in het
typisch Brabantse landschap met afwisselend weilanden, bos en heide. In het
huis serveren wij de maaltijden: veelal met biologische producten.
U overnacht in een Huisje of B&B in de buurt of kunt kamperen op het weiland
achter het huis en gebruikmaken van douche/toilet binnen.
Verschillende mogelijkheden voor overnachting:
www.schutskuil.nl
www.ameidehoeve.nl/kamers-bed-and-breakfast/
www.koningsbosch.nl/Wijnhoeve_Koningsbosch/Home

Voor de liefhebbers is er ‘s ochtends Yoga!

Inschrijven
U kunt zich opgeven d.m.v. het inschrijfformulier
of telefonisch of per e-mail aanmelden.
Vervolgens ontvangt u een factuur. Na betaling
bent u ingeschreven.
De annuleringsregeling staat beschreven op het
inschrijfformulier.
Inschrijven en betaling voor 30 September

De keuze voor een overnachtingsplek aan Hester doorgeven, en ter plekke
afrekenen.

Kosten
De kosten voor de cursus zijn € 275,- voor drie dagen. Inbegrepen zijn de
tekencursus, maaltijden en koffie en thee. Niet inbegrepen zijn de overnachtingen, de reis, het materiaal en de overige drankjes.

Reis met OV:
Naar den Bosch met de trein. Vanaf station den Bosch met de sprinter naar Best,
vanaf station Best bus 141 ri Tilburg via Moergestel en dan uitstappen bij bushalte Wevershoek (5e halte), de Bollen inlopen om aan het einde Straten te
bereiken.(10 minuten)
Wellicht kunnen cursisten onderling afspraken maken om samen met de auto
te reizen. (a.u.b. aangeven op het inschrijfformulier)

Cursus
U krijgt per dag gerichte tekenopdrachten in verschillende technieken op
diverse locatie’s. De professionele begeleiding is op ieders niveau.
Na iedere tekendag worden de gemaakte tekeningen uitgebreid besproken
in de werkruimte. Bij slecht weer kunnen we daar ook werken.
Er is ruimte en tijd om met druktechniek(en) te experimenteren.

Ina Brekelmans 020 6948549 / 06 44864480
www.inabrekelmans.nl
ibrekel@dds.nl
Astrid Kemper +49 (0)176 47 969 182
kdirtsa@gmail.com
Hester Pilz: 06 51958562
info@hesterpilz.nl
Voor informatie kunt u altijd vrijblijvend bellen
of mailen.

Docenten
Ina Brekelmans (Amsterdam):
Beeldend kunstenaar, docent tekenen en grafiek,
museumdocent, kunsteducator.
Geeft regelmatig teken- en grafiekcursussen
op bijzondere locaties.
www.inabrekelmans.nl

A.K. Taunus, balpentekening, 2018

Astrid Kemper
(Kronberg Im Taunus, D):
KUNSTgeragogin, docent tekenen,
tekenaar, illustrator, grafisch
ontwerper.
Gespecialiseerd in werken met
kleurpotlood.
Geeft tekencursussen, buiten in
de natuur, vaak gecombineerd
met wandelen

I.B. Berglandschap, gewassen tekening 2019

I.B. Het Oerd, tekening 2018

Ina en Astrid gaven samen cursussen
op Ameland en Terschelling, in Brabant,
Zeeland, Duitsland (Taunus) en
Zwitserland (Wallis).

A.K. Brabants ven, tekening, 2018

Beiden tekenaars pur sang die juist ter plekke kijken en noteren wat
de natuur te bieden heeft.

