2021 Rooster volwassen schilders Atelier achter het Brinkhuis
Start inhaal plus winter/voorjaarscursussen onbekend,
Maandagcursus heeft nog 4 lessen in te halen. De anderen dagen, dinsdag en
donderdag, 5 lessen
Woensdag, het Inloopatelier, beweegt mee wanneer de lessen weer starten.
Eerst worden de lessen van de herfst ingehaald.
Daarna is de intentie een reeks nieuwe lessen te starten, hoeveel hangt af van
wanneer we weer starten. Daarom kan ik nog geen prijzen voor de cursussen
geven. Data:
April
Maandag: 12 en 19 april. Dinsdag: 6, 13 en 20 april. Woensdag: 7, 14 en 21 april
Donderdag: 8, 15 en 22 april.
Daarna volgen twee weken meivakantie van 24 april t/m 9 mei.
Mei
23/24 mei is het Pinksteren.
Maandag:10, 17 en 31 mei. Dinsdag: 11,18 en 25 mei. Woensdag 12, 19 en 26 mei.
Donderdag: 20 en 27 mei.
Juni
Vrije week van 21 t/m 25 juni
Van 14 t/m 18 juni valt de vijfdaagse Schrijfworkshop Levensverhaal in Oostkapelle,
Zeeland
Maandag: 7 en 28 juni. Dinsdag: 1, 8 en 29 juni. Woensdag: 2, 9 en 30 juni.
Donderdag: 3 en 10 juni.
Juli
Maandag: 5 juli (inhaal). Donderdag 1 en 8 juli (inhaal)
Start nieuwe cursussen vanaf 20 september.
Wijzigingen voorbehouden i.v.m. omstandigheden rond corona
De vijfdaagse schilderworkshop van 19 t/m 23 mei wordt verzet naar 4 t/m 8
augustus.
De manier om vrij te zijn in gezamenlijke actie, zal ondersteund gaan worden d.m.v.
sneltesten. Die zijn zelf aan te schaffen. Ik ga op zoek naar een betrouwbaar merk.

Zo mogelijk worden nog losse workshops/excursies georganiseerd, bijvoorbeeld in
het Singermuseum en dagworkshops in Gooi en Vechtstreek, of losse workshops
naar thema in het Atelier achter het Brinkhuis.
Mijn schilderijen zijn te koop, zie mijn website. www.emilielindenbergh.com
onder ‘Kunst’
Privé schilderlessen zijn mogelijk à € 25,- per uur, plus btw 21% à € 5,25 is totaal
€ 30,25.
Of voor een half uur, à € 12,50 plus 21% btw à € 2,63 is totaal € 15,13.

Ik kijk ernaar uit weer met jullie aan de slag te gaan!
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