
DE ZONNIGE ZOMERWEKEN  VAN 2014 

HET GEBOUW	  MIDDELIESTRAAT 10 TUSSEN DE NIEUWENDAMMERDIJK EN HET PURMERPLEIN IN 

Werkplek ‘HET GEBOUW’
MIDDELIESTRAAT 10
Amsterdam Noord bij het
Purmerplein, gratis parkeren!  Bus 32 vanaf het centraal station uitstappen, Halte Purmerplein.
informatie 06- 29023824

zomerweekcursussen in A’dam Noord
Ervaar dat beeldend bezig zijn onuitputtelijk is !
5 activiteiten in augustus ....................................................

Ben je gewend om op een bepaalde manier naar ‘dingen’ te kijken?
Tijdens de diverse lessen leer je waarom wij zo kijken en hoe je dit kunt 
gebruiken en zo vrijer te worden in je manier van schilderen en tekenen.
Naast veel individuele begeleiding zijn er de gezamenlijke 
werkbesprekingen. Hierdoor leer je te kijken naar het werk van anderen 
waardoor je eigen inzicht en blikveld wordt verruimd!
Voorbeelden van diverse kunstenaars uit de klassieke 
kunstgeschiedenis en hedendaags komen op verschillende manieren 
aan bod. Gerichte technieken worden behandeld en toegepast
zoals tekenen met pastelkrijt, houtskool, schilderen met acryl-, olie-, 
aquarel- en gouache verf.
Wanneer je voor het experiment wil gaan dan is hier zeker ruimte voor.
Iedere week (weekend) wordt afgesloten met een kleine feestelijke 
presentatie en een evaluatie.
De cursusprijs is inclusief alle schilders- en tekenmaterialen, koffie en 
thee maar exclusief papier e.d.

Veel is mogelijk en dit gaat altijd in overleg.
VOOR AANMELDING vragen of opmerkingen MAIL NAAR wilmacaris@hotmail.com 
www.wilmacaris.nl en/of bel 06 29023824 020-6893804

Landschap Actueel
3 dagen 26, 27 en 29 augustus van 
10.00- 15.30 uur  € 190

Portret in de ochtenden
18 t/ m 22 augustus
van 9.30- 12.00 uur €140

Landschap in de middag
18 t/ m 22 augustus
van 12.30-15.30 uur € 135

Vrij werken ‘Het gebouw als
atelier’
12 t/m 15 augustus 
van 10.00-15.00 uur € 200

Weekend Portret en
Model---23 en 24 augustus
za 10.30-16.00 uur en
zo 10.00- 15.00 uur € 130
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zomerwerkweken in Amsterdam noord 2014

 " www.wilmacaris.nl

wilma caris beeldend	  kunstenaar.	  Afgestudeerd	  aan	  de	  academie	  in	  Den	  Bosch.	  Als	  docent/beeldend	  
kunstenaar	  o.a.	  verbonden	  aan	  Wherelant	  in	  Purmerend,	  MK24,	  het	  Rijksmuseum,	  het	  van	  Goghmuseum,	  
de	  Hermitage	  en	  Arcam	  in	  Amsterdam.

De verbeeldingskracht is het enige fenomeen in ons bestaan wat een brug slaat tussen de eenmalige, 
persoonlijke ervaring en de algemene, in elk individu aanwezige gemeenschappelijke ervaring. Een schilderij is 
een gecomprimeerd beeld waarin verschillende verhaallijnen samenkomen.

Landschap Actueel
Een kennismaking met landschap anders! Voor zowel beginners als gevorderden een hernieuwde blik op de verschillende 
aspecten van dit klassieke onderwerp. Je leert o.a. op welke manieren water geschilderd kan worden, het maken van 
bijzondere wolkenpartijen en je leert te ‘stoeien’ met kleur en licht! Je ontdekt  de grote impact op een beeld door middel 
van verschillende composities! De zeer groene en landelijke omgeving geeft de mogelijkheid om ook buiten eventueel met 
olieverf of collage te werken. We blijven in deze drie dagen in de directe nabijheid van onze werkplek Het Gebouw. Mede 
gestimuleerd door werk van hedendaagse kunstenaars ( ........Wim Claessen, Marianne Plug) zul je tot nieuwe ervaringen 
komen. Het materiaal evenals het formaat waarop je werkt is divers.

Portret in de ochtenden 
Voor eenieder die graag zou willen maar nog niet durfde en voor de anderen die zich verder willen verdiepen in dit 
onderwerp. Wat is nu de meerwaarde van een zelfgemaakt portret boven het nemen van een foto? Er wordt aandacht 
besteed aan de juiste verhoudingen, de positie van het portret op het beeldvlak en de relatie achtergrond en beeltenis. 
Welke kleuren de realiteit benaderen en welke de expressie in het schilderij versterken? Hoe passen we de schaduw toe? 
Wat laten we weg en wat voegen we toe? We werken met kleur en in zwart/wit materialen. De verschillende opdrachten en 
modellen zorgen voor een ware ontdekkingstocht. 

Landschap in de middag
Voelbaar kijken naar een landschap! Ervaar hoe je het landschap anders waarneemt met teken- en schilders-materiaal in je 
hand. Hoe kijk je wanneer je let op voor- en achtergrond? Hoe creëer je diepte met alleen maar houtskool? In de landelijke 
omgeving rondom ‘ons atelier ’HET GEBOUW’ verkennen we diepe vergezichten met de steeds veranderende 
wolkenpartijen. Met het zicht op de haven of tekenend vanaf de dijk. Afhankelijk van het weer werken we buiten en/of 
binnen. Voor zowel beginners als gevorderden is deze week een ‘eye-opener’! 

Vrij werken ‘Het gebouw als atelier’
Het Gebouw als je atelier en de docent als je coach. Werken met een stevige inzet!
In deze week kun je werken aan eigen ideeën. Hoe kun je bijvoorbeeld tot een ‘abstractie’ komen? Je kunt ook een begin 
maken vooral wanneer je al heel lang niet meer hebt getekend en /of geschilderd! Afhankelijk van ieders wensen zijn er 
korte gezamenlijke opdrachten om zo je eigen mogelijkheden te vergroten. Regelmatig kijken we, gezamenlijk of individueel 
hoe het beeld zich verhoudt met het materiaal. Dit is onderdeel van een gedegen en professionele dagelijkse 
werkbespreking. Voorbeelden van andere kunstenaars zullen ons hierbij helpen en inspireren. Het atelier is
ruim genoeg om groot te werken. Bij mooi weer kunnen we heerlijk buiten en in de tuin op lange tafels aan de slag.
Een week om een nieuwe wending aan je creativiteit te geven. Er zijn diverse schilders materialen aanwezig!

Weekend Portret en Model
Oog in oog met een model. Welke stappen ga ik ondernemen? Een intensief weekend waarin
veel zal worden ontdekt in volume,massa, kleur en perspectief. Door middel van speelse en stevige oefeningen waarbij 
we zowel met de linkerhand als met de rechterhand werken kom je in contact met de mogelijkheden van jezelf, datgene 
wat je ziet en denkt te zien. Voor beginners en gevorderden is er voldoende persoonlijke aandacht. 
Er kan zowel getekend als geschilderd worden. Het grote atelier in een landelijkeomgeving zal zeker bijdragen aan een 
creatieve werklust. 


