
 

Klassiek 
portretschilderen in 

olieverf en/of aquarel

docent Arjan van Gent

Atelier Sint Lucas
Atelier Sint Lucas geeft cursussen in figuratieve teken- 
en schilderkunst met name bedoeld voor een ieder die 
behoefte heeft aan verdieping op het gebied van teken- 
en schildertechniek. 

Het lesprogramma is gericht op zowel (ver)gevorderde 
als beginnende cursisten, maar zeker ook voor jonge 
talenten of afgestudeerde professionele kunstenaars 
die zich willen specialiseren op het gebied van figura-
tieve kunst. Momenteel worden doorlopende cursussen, 
workshops en masterclasses gegeven in o.a.

Tekenen: vormbesef en tekenvaardigheid 
docent Jille van der Veen | T +31 (0)6 26 74 88 61

Materiaalkennis en glaceertechnieken 
docent Winny Zwetsloot | T +31 (0)6 20 60 91 77

Klassiek portretschilderen in olieverf en/of aquarel
docent Arjan van Gent | T +31 (0)6 18 21 64 11

Kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing
docent Dan Dickhof | T +31 (0)6 17 16 22 11

Cursusduur en cursusgeld
De cursus duurt van september t/m  juni, maar u kunt 
ook tussentijds instappen. Het cursusgeld is vastgesteld 
op € 100,00  per maand. U neemt, met stilzwijgende 
voortzetting, deel per maand met een opzegtermijn van 
een maand. De eerste proefles is gratis!

U kunt zich aanmelden voor de cursus Klassiek portret-
schilderen in olieverf en/of aquarel door de achterzijde 
van onderstaande briefkaart in te vullen en te sturen naar:

Arjan van Gent
Molenstraat 54
2513 BL  Den Haag

telefoon +31 (0)6 18 21 64 11
www.arjanvangent.nl | info@arjanvangent.nl

Atelier Sint Lucas
Helmersstraat 144 (hoek Elandstraat)
2513 SC  Den Haag | telefoon +31 (0)6 18 21 64 11
www.ateliersintlucas.nl | info@ateliersintlucas.nl



                                              

Naam:

Adres:

Postcode | Plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Meldt zich aan voor de cursus:
Klassiek portretschilderen (olieverf en/of aquarel)

Maandagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur.  

Vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur.           

Datum:

Handtekening:

Bij ondertekening of betaling verklaart de cursist bekend te zijn 
met de Algemene Voorwaarden van Atelier Sint Lucas.

Algemene voorwaarden 
Algemeen
1. De cursussen worden gegeven bij Atelier Sint Lucas, Hel-
mersstraat 144, 2513 SC Den Haag.
2. Gemiste lessen kunnen, alleen indien mogelijk, tijdens een 
andere cursus worden ingehaald. Het recht op inhalen kan hier 
niet aan worden ontleend.
3. Indien de docent door overmacht of ziekte afwezig is worden 
de deelnemers telefonisch of per e-mail geïnformeerd.
4. Wanneer een les na het onder punt 3 vermelde geen doorgang 
heeft, wordt deze op een ander moment ingehaald.
5. Atelier Sint Lucas stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, 
ongevallen of andere geleden schade.
Materiaal
1. Materialen zijn voor rekening van de deelnemers en dienen 
door hen zelf te worden aangeschaft.
Cursusgeld en betalingen
1. Het cursusgeld bedraagt € 100,00 inclusief BTW per maand 
en dient contant te worden betaald.
2. De betalingen moeten maandelijks in de eerste week van de 
betreffende maand zijn voldaan.
3. De docent heeft het recht cursisten met een betalingsachterstand 
de toegang tot de lessen te ontzeggen tot de betaling is voldaan.
4. Restitutie is niet mogelijk.
Opzegging
1. Een cursus duurt gemiddeld 40 weken. U neemt deel per 
maand met een opzegtermijn van 1 maand.
Aanmelding
1. Cursisten melden zich middels het aanmeldingsformulier aan 
bij Arjan van Gent, Molenstraat 54, 2513 BL, Den Haag.
2. Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst.
3. Het aanmeldingsformulier moet zijn voorzien van de handte-
kening van de cursist.
4. Bij aanmelding reserveert u een plek voor de cursus.
5. Atelier Sint Lucas behoudt zich het recht voor zonder opgaaf 
van reden deelnemers toegang tot de cursus te ontzeggen.
6. Cursisten verklaren door ondertekening van het aanmeldings-
formulier of door een betaling, bekend te zijn met de algemene 
voorwaarden.

Klassiek portretschilderen in olieverf en/of 
aquarel 

Arjan van Gent
Beeldend kunstenaar Arjan van Gent (1970) studeerde 
in 1995 af aan de Koninklijke Academie in Den Haag 
en heeft zich tijdens en na zijn studie verdiept in de 
klassieke teken- en schildertechnieken. Zijn werk dat 
bestaat uit portretten, stillevens en genrestukken (zie 
www.arjanvangent.nl) bevindt zich in diverse particuliere, 
museale en bedrijfscollecties en is regelmatig te zien bij 
o.a. Pulchri Studio in Den Haag.

De cursus zal beginnen met tekenen naar duidelijke 
voorbeelden en leidt dan naar het maken van een 
traditioneel laag-over-laag schilderij in diverse technie-
ken in olieverf en/of aquarel, gebaseerd op de technieken 
van de oude meesters. Specifieke oefeningen (o.a. het 
kopiëren van oude meesters) worden afgewisseld met 
demonstraties door de docent en duidelijke voorbeelden 
uit de kunstgeschiedenis. Door middel van afwisselende 
en gestructureerde opdrachten worden onderwerpen 
als kleur, compositie, proporties en licht/donkerwerking 
stap voor stap behandeld. Het maken van een schilderij in 
lagen vergt geduld, maar leidt tot verrassende resultaten!

Atelier Sint Lucas  
Helmersstraat 144 | 2513 SC  Den Haag | T +31 (0)6 18 21 64 11
www.ateliersintlucas.nl | info@ateliersintlucas.nl
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