Zomer
Week
ZomerPortret
Portret Week

5 dagen verdieping in het portret boetseren 14 t/m 18 augustus 2023

Start maandag 13-16 uur
Kennismaking met koffie en vlaai. Je krijgt uitleg over de anatomie van de schedel
dit is de basis van het portret en het geeft inzicht in de opbouw van het portret. Je
gaat een schematische schedel boetseren waarin de vormen vereenvoudigd zijn.

Dinsdag 10 -16 uur
De hele dag is het model aanwezig. Eerst ga je een aantal snelle schetsen maken. Je
leert kijken naar de vormen e n de verhoudingen van het portret en deze weer te
geven in klei. Met het model krijg je gevoel voor ruimtelijkheid en plasticiteit. Veel
naar het model kijken is van belang.
Op deze dag hebben we een gezamenlijke lunch.

Woensdag 10 -12.30 uur
Deze dag start je met het boetseren van jouw model aan de hand van
foto’s. Je ontvangt vooraf per mail uitleg over welke foto’s je nodig hebt
en waar je op moet letten als je foto’s van je model maakt. Soms is het
niet mogelijk om foto’s van het model te maken, verzamel dan zoveel
mogelijk foto’s n.a.v. de uitleg.
De middag is vrij je kunt effe uitblazen in de natuur, Geverik ligt heel
landelijk. Heb je nog energie over dan is een bezoekje aan Maastricht het
Bonnefanten museum of Museum De Domijnen in Sittard zeker de
moeite waard.

Donderdag 10 -16 uur
Deze dag ga je lekker aan jouw portret werken.
Ik help je mee met het kijken naar de grote vormen
en de details, je hebt al veel geleerd deze week het is
allemaal bruikbaar in deze finale. Rond 12.30 uur
hebben we een lunch, en aan het einde van de dag als
we allemaal tevreden en voldaan zijn ontkurken we de
fles en sluiten we de dag af met een gezamenlijk diner.

Vrijdag 10 -13 uur
De portretten hebben de hele nacht kunnen drogen, ze zijn nu leer-hard en we gaan ze uithollen.
Daarna moet het portret nog enkele weken drogen voordat het de keramiekoven in kan. Als het portret
gebakken is krijg je bericht dat je het kan komen ophalen.

Kosten € 475,hierbij zijn inbegrepen :
21 % btw, klei, gebruik van gereedschap, modelkosten, 2 portretten en de
schets van de schedel bakken,
koffie, thee, fris, wijn, vlaai, 2x lunch, 1x diner
De eindtijden zijn een indicatie het kan soms wat uitlopen.
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