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Cursusaanbod voorjaar 2020

*

In deze Nieuwsbrief staan de data van alle cursussen en workshops voor komend
voorjaar op een rijtje. Voor meer informatie over de cursussen en workshops
verwijs ik je graag naar mijn website www.handschriftverbetering-en-kalligrafie.nl

Cursussen
Basiscursus kalligraferen - alleen ‘s avonds - 10 + 24 maart en 7 + 21 april
In deze basiscursus leer je de grondbeginselen van het kalligraferen.

Gevorderdencursus - ‘s ochtends en ‘s avonds - 14 + 28 januari, en 11 + 25 februari
In de (opfris)cursus voor gevorderden leer je nieuwe lettertypes
of je kunt je verdiepen in de al bekende lettertypes.
De ochtendcursussen
en workshops vinden
plaats van 9.30 - 12 uur
De avondcursussen en
workshops vinden plaats
van 19.00 - 21.30 uur

* Data onder voorbehoud
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Nieuw! KalliActief
Op veler verzoek organiseer ik dit voorjaar KalliActief voor de liefhebbers
van kalligrafie. Misschien kom je thuis niet aan kalligraferen toe. Of je wilt je verder
verdiepen in een bepaald lettertype. En hoe zette je ook nog maar een werkstuk op,
welke kleuren of welke pen en/of inkt kun je het beste gebruiken? Wil je weten hoe
je daarmee verder kunt? Dan is KalliActief net iets voor jou!
Tijdens KalliActief help ik je verder met tips en adviezen zodat je weer
geïnspireerd aan de slag kunt! Maar jij geeft aan waar je mee aan de slag wilt.
Het is dus geen cursus, we gaan gewoon lekker actief
bezig met kalligrafie in al zijn veelzijdigheid!
Je kunt je per keer opgeven, kosten € 25,-.
Doe je aan alle vier KalliActief mee
(’s ochtends of ’s avonds),
dan betaal je € 80,-.
KalligrafieActief vindt plaats op
21 januari, 4 februari, 3 en 31 maart.

Workshops
Workshop KalliTangle op woensdag 22 januari
Workshop Moderne Kalligrafie op woensdag 5 februari
Workshop Handlettering woensdag 26 februari
Workshop Illustratie op dinsdag 10 maart, alleen ‘s ochtends
Workshop Hoofdletters versieren op dinsdag 14 april
De workshops worden zowel ‘s ochtends als ‘s avonds gegeven, tenzij anders vermeld.
Bij aanmelding graag aangeven welk dagdeel je wilt komen.

………………………………………………………………..
De cursussen en workshops worden gegeven in
Studio voor Handschriftverbetering & Kalligrafie, Esweg 37, 9321 BM Peize
 kalligraferen@home.nl
 06-11226444
Aantal lessen cursussen:
Deelnemers:
Kosten cursussen:

Kosten workshops:

4 lessen van 2 1/2 uur (tweewekelijks)
Maximaal 4
€ 120,- tenzij anders vermeld
(inclusief lesmap en oefenpapier, koffie en thee,
exclusief kalligrafiepennen)
€ 35,- (inclusief (les)materiaal, koffie en thee
en iets lekkers)

……………………………………………………………..…

