
Cursus of workshop portret
boetseren door Tineke Krakers

Locatie: 
Fort Maarsseveen



1. Cursus portret boetseren

Heb je nog nooit met klei gewerkt en altijd
al een portret willen boetseren? 

Dan is deze cursus een mooi begin om in een
ontspannen sfeer hier kennis mee te maken. 
Ontdek hoe inspirerend het boetseren van een
portret kan zijn. We werken met één model, die
enkele keren aanwezig zal zijn. Daarnaast zijn 
er duidelijke foto’s van het model. Je wordt in
het hele proces begeleid, bij de opbouw, de 
verhoudingen en hoe te kijken.

Minimaal 5 cursisten.

Cursus 1: vrijdag 10, 17, 24, 31 maart, 
7 en 14 april 2023    

Cursus 2: dinsdag 9, 16, 23, 30 mei, 
6 en 13 juni 2023 

Tijd: 10.00 - 13.00 uur
Prijs: € 210,-**

inclusief modelkosten, materiaal, koffie, thee.

2. Workshop portret boetseren

Wil je graag een portret van een familielid
of geliefde maken dan kan dat aan de hand
van foto’s.*

Dag 1 en 2 wordt er gewerkt aan de vorm en
verhoudingen. Aan het eind van dag 1 zal er 
iets staan wat al enigszins gaat lijken. Dag 2 is 
er alle tijd voor de details van het gezicht en het
haar. Dag 3 (een week later) als het portret is
aangedroogd, gaan we het uithollen zodat het 
gebakken kan worden.  

*Om zoveel mogelijk tot een gelijkenis te 
komen, krijg je per mail instructies voor het 
mee te brengen beeldmateriaal.

Minimaal 4 cursisten.

Workshop 1: 21, 22 en 28 april 2023
Workshop 2: 23, 24 en 30 juni 2023
Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Prijs: € 225,-**

inclusief materiaal, koffie, thee.

**Exclusief bakken en schilderen in brons-effect. 
Hiervoor zal dan een extra ochtend besproken moeten worden.

We sluiten de cursus/workshop af met een drankje en een hapje in het Fort.

Locatie: Fort Maarsseveen,  Herenweg 3, 3602 AM Maarssen. 
Gelegenheid tot vrij parkeren. Goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Voor meer informatie mail of bel naar:
Tineke Krakers | tinekekrakers2@gmail.com | Tel.06 10676709

Boetseren op Fort Maarsseveen

Kijk voor meer data in het najaar:www.fortmaarsseveen.nl


