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                           Tekenlessen: 
   ruimtelijkheid, bewustwording van arceringen  
     en ontwikkelen van een eigen handschrift. 
 

TEKENEN 
!



!

 

Kijken, kijken, kijken… 

Tekenen en schilderen beginnen met kijken. Hoe langer je kijkt hoe meer je 
gaat zien. De kunst is om niet alles wat je ziet weer te geven maar dat te 
filteren, en zo met een eigen uitdrukking een eigen beeld te creëren.  

In de cursus worden de basiselementen van het tekenen behandeld: 
compositie, dieptewerking, licht-donker contrasten, verhoudingen.  
Eenmaal in bezit van deze vaardigheden kun je je verdiepen, zodat je je kunt 
richten op je handschrift, arceringen, experiment en het materiaal, de vier 
elementen waar de nadruk op ligt binnen deze cursus. 
 
Door de individuele manier van lesgeven zal je ook je grenzen gaan verleggen 
door zo dicht mogelijk bij jezelf te komen in de verbeelding, ideevorming, 
ontwikkeling en uitvoering van je plannen.  
In de cursus werk je met houtskool, potlood, Oost Indische inkt en eventueel 
met kleurpotlood of pastelkrijt. Zo kun je ontdekken welk materiaal bij je past en 
waar je sterke punten liggen. 
Bij goed weer kunnen we in het voorjaar ook buiten tekenen. 
 
Cursusduur en cursusgeld: 
De cursus tekenen duurt van september t/m juni maar je kunt ook tussentijds 
instappen. Het cursusgeld is vastgesteld op € 90.- per maand.  
Je neemt, met stilzwijgende voortzetting, deel per maand met een opzegtermijn 
van een maand. De eerste proefles is gratis. 
 
Dinsdagochtend 09.30-12.00 uur 
Saskia E.M. van Dijk 
www.semvandijk.nl 
U kunt zich aanmelden voor de cursus tekenen door een mail te sturen 
naar: semvandijk@yahoo.com   
 
 

 
 
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 figuratieve kunst. Momenteel worden doorlopende cursussen, 
workshops en masterclasses gegeven. 
 
Helmersstraat 144 (hoek Elandstraat) 
2513 SC Den Haag 
www.ateliersintlucas.nl 


