PROGRAMMA 2019
Schildercursussen Wieden - Kraggehof

SCHILDEREN IN DE WIEDEN

Met aquarel en acryl in sfeervol vakantiehuis
omgeving Giethoorn - natuurgebied Weerribben-Wieden
Schildercursus met volledig verzorgd verblijf. Leerzame en inspirerende schildercursussen in
het rietgedekte vakantiehuis ‘De Kraggehof’. Een comfortabel huis met grote tuin aan het water in
het waterdorp Belt-Schutsloot. De kok zorgt voor heerlijke maaltijden en de picknick op locatie.

Weerribben-Wieden

Weerribben-Wieden Het huis ligt in dit
mooie natuurgebied. Het landschap is
onze inspiratiebron. Heerlijk om hier
buiten te schilderen! Weidse
landschappen, meertjes en sloten,
bootjes, rietgedekte boerderijen en de
authentieke dorpen Giethoorn,
Blokzijl, Vollenhove of Dwarsgracht.

Losser leren schilderen

U verblijft in de sfeervolle vakantieboerderij met eigen
atelierruimte. De 5-daagse cursusweek is volledig
verzorgd. Er wordt aandacht besteed aan o.a.compositie,
kleurgebruik, vorm en schildertechniek van aquarel en
acryl. Met mooi weer kan buiten In de prachtige wateromgeving of rond het huis geschilderd worden.
Thema’s zijn landschap, stillevens en bloemen waarbij het
accent ligt op abstracter leren kijken en impressionistisch
schilderen, In het atelier werken we naar schetsen,
stillevens of maken we buiten opgezette werken af.
Begeleiding is zoveel mogelijk individueel, rond 4.5 uur
per dag met dagelijks de werkbespreking.
Groepsgrootte 8-14 pers. Buiten lestijden vrij werken.
•
•
•
•

Aankomst

Vertrek

Docenten

Cursus + verblijf Maaltijden

6 mei 11.30 uur

10 mei 12.30 uur

Jan Velthuis

€ 430,-

€ 155,-

24 juni 11.30 uur

28 juni 10.00 uur

Dorry van de Winkel / bloemen

€ 430,-

€ 155,-

8 juli 11.30 uur

12 juli 12.30 uur

Jan Velthuis

€ 430,-

€ 155,-

15 juli 11.30 uur

19 juli 12.30 uur

Riny Bus

€ 430,-

€ 155,-

23 juli 11.30 uur

27 juli 12.30 uur

Jan Velthuis

€ 430,-

€ 155,-

19 aug 11.30 uur

23 aug 12.30 uur

Jan Velthuis / Riny Bus

€ 430,-

€ 155,-

9 sept 11.30 uur

13 sept 12.30 uur

Jan Velthuis

€ 430,-

€ 155,-

10% Korting bij het boeken van een tweedde cursus

*

elders overnachten mogelijk

• Aankomst op maandag om 11.30 uur, vertrek op vrijdag om 13.00 uur na de lunch.
• Cursus bloemen schilderen bij Dorry van de Winkel: Cursus in de middag.
• Kosten maaltijden (volpension) zijn incl. bijkomende kosten (toeristenbel. etc.): €155,• Toeslag 1 persoonskamer € 90,-

Zeilen en schilderen Wadden & IJsselmeer
Aankomst

Vertrek

Thema

Cursus + verblijf

15 april 10.00 uur

19 april 15.00 uur

“Hollands licht” - IJsselmeertocht

€ 420,-

€ 155,-

13 mei 12.00 uur

17 mei 14.00 uur

Schilderen “Wadden-Voorjaar”

€ 420-

€ 155,-

12 aug 12.00 uur

18 aug 14.00 uur

Schildervakantie Waddenweek

€ 520,-

€ 195,-

21 okt 10.00 uur

25 okt 14.00 uur

Rivierentocht Herfstvakantie

€ 420,-

€ 155,-

• Haven van vertrek en aankomst is Harlingen
• De prijs van de maaltijden is volpension, incl. kok en de bijkomende vaarkosten.
• Overnachten in ruime 2- en 4-pers.hutten, incl. dekbedden
• Wilt u een 2-pers. hut voor u alleen reserveren? Prijs: € 195,- per week, € 125,- midweek
• Data kunnen aangepast worden tot 1-2-2019

Max. 2 uur rijden van elke locatie in Nederland. Ophaalservice station Meppel.
De cursus is zowel voor beginners als gevorderden.
Atelier met inspirerende stillevens, gehele dag beschikbaar.
Docenten (gespecialiseerd in aquarel) Jan Velthuis, Riny Bus, Dorry vd Winkel.

050-3142159 • 06-53456464 • info@watervast.com

Maaltijden

SCHILDERVAKANTIES.NL

SCHILDERVAKANTIES.NL
ZEILEN EN SCHILDEREN OP DE WADDEN
Voorjaarstocht IJsselmeer - 5 dagen
Op zoek naar het speciale ‘Hollandse licht’!
Een 5-daagse culturele vaarvakantie langs de kust van het
IJsselmeer. We zeilen naar de historische havens van
Friesland en Noord-Holland. Een avontuurlijke tocht met de
afwisseling van hanzestadjes bezoeken, schilderen en/of
fotograferen. Zeilervaring niet nodig.
11-19 april 2019

Schildervakantie Wadden - 7 dagen
Inspireer elkaar tijdens een gezellige, ongedwongen en
actieve zeil-schildertocht met de tweemaster Mars. We
zeilen naar Terschelling, Vlieland, Ameland en/of Texel.
Soms blijven we een dag liggen om op het eiland te
schilderen. Een unieke belevenis is als we droogvallen op
het wad. Zeilervaring is niet nodig. Ook voor fotografen en
waddenliefhebbers. Zomerweken in juli en augustus.

Rivierenvaartocht herfstvakantie
We nemen u mee op ontdekkingstocht met het zeilschip de
Mars door de rivieren en het landschap van Friesland en
Groningen. Dit is het gebied van de Friese expressionisten
en de Groninger Ploeg. Het bijzondere noordelijke landschap
trekt aan ons voorbij 5 dagen meevaren van Harlingen naar
het centrum van Groningen. Een belevenis voor fietsers,
schilders of fotografen. Herfstvakantie Oktober.

050-3142159 • 06-53456464 • info@watervast.com
Bij onze zeilreizen is zeilervaring is niet nodig. De creatieve vakanties zijn
geschikt voor natuurliefhebbers, zeilgenieters, wadvogels en fotografen.

Zeilen en schilderen

Op de Waddenzee en het IJsselmeer

Schildercursussen in vakantiehuis
Bij Giethoorn in natuurgebied Weerribben-Wieden

LOSSER LEREN SCHILDEREN
Ontspannen schildervakanties op en
rond het water, zowel voor beginners als gevorderden.

