
Beste leden en sympathisanten van de KunstBloem,

Hier zijn we weer ! : )
Wij hopen dat jullie een deugddoende vakantie beleven met de nodige 
verkoeling aan zee of onder de bomen op dagen van zalig nietsdoen …
zodat we straks weer over nieuwe energie en inspiratie beschikken om weer 
aan de slag te gaan en onze teken- schrijf- en schildervaardigheden te 
verfijnen.

Noteer onze inschrijving voor deelname van onze leden aan de 
tentoonstelling  in Hof Van Ryhove  van 6 tot 9 oktober. 

Opstelling van de werken op woensdag 5 oktober 
afbraak op maandag 10 oktober.
Deelnameprijs is 15 eur - inschrijven verplicht vóór 1 september 
indien je wil meedoen stuur dan een mailtje naar 
clovandendriessche@hotmail.com

De deelnemers krijgen nog nadere info …

Op volgende bladzijde vinden jullie ons cursusaanbod voor het najaar, 
opnieuw veelzijdig en ambitieus  met docenten waar we prat op gaan !
We hopen op uw enthousiaste interesse  !!

Om deel te nemen aan onze activiteiten/workshops vragen we om lid te zijn/
worden van onze VZW.
Jaarlijks lidgeld 20 eur te betalen tegen september …

dankjullie wel voor uw steun en sympathie : )

bestuur
De kunst-Bloem

mailto:clovandendriessche@hotmail.com


Aanbod Workshops najaar 2022

Tekenen naar levend model : 6 (avond)lessen
op maandag 18u tot 20u : docente Annick Vercruysse
19/9 - 26/9 - 3/10 - 10/10 - 17/10 - 24/10 
deelnameprijs : (60 eur + 30 eur voor model) = 90 eur 

Klassiek tekenen : 6 lessen (namiddag)
op dinsdag om 14 u tot 16u : docente Trui Gyselinck
20/9 - 27/9 - 4/10 - 11/10 - 18/10 - 25/10 
deelnameprijs : 60 eur

Abstract schilderen : 5 (avond) lessen
op dinsdag om 18 u tot  20 u : docente Trui Gyselinck
8/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 6/12
deelnameprijs 50 eur

Kalligrafie : 9 lessen (namiddag)
op woensdag 14u tot 16u30 : docente Marleen Bauwens
21/9 - 28/9 - 5/10 - 12/10 - 19/10 - 26/10 - 9/11 -16/11 - 23/11
deelnameprijs 90 eur

Tekenen en/of schilderen naar levend model 
op zaterdagvoormiddag 10u tot 12u zonder les / begeleiding
10/9 - 24/9 - 8/10 - 22/10 - 12/11 - 26/11 - 10/12
deelnameprijs : prijs van model gedeeld door aantal deelnemers…
(max 10 eur )

Inschrijven bij
clovandendriessche@hotmail.com

(ook graag uw deelname aan model op zaterdag doorgeven a u b 
minstens 4 deelnemers noodzakelijk voor reservatie van het model.)

En verder .. staat ons atelier nog steeds elke donderdag open voor 
toepassing en beoefening van alle disciplines evenwel zonder begeleiding 
maar in een leuke en ontspannen sfeer.

We kijken naar je uit !!!




