
Atelier voor Creatieve Expressie

  A
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www.lubbeek.be

Indien je verdere informatie wenst over de lessen van het Atelier voor Creatieve 
Expressie kan je contact opnemen via mail ace@lubbeek.be of telefonisch op het  
telefoonnummer 016 25 66 98 of 016 25 64 98  (alle werkdagen van 9u tot 12u)

Tijdens de lessen kan je de leerkrachten bereiken op het nummer 0498 94 25 59 

Lesgelden kalligrafie ( volwassenen)
Van september tot en met juni (18 lessen): 
100 euro voor inwoners van groot-Lubbeek/ 125 euro voor anderen
Van januari tot en met juni (9 lessen): 
50 euro voor inwoners van groot-Lubbeek/ 63 euro voor anderen 

Lesgelden kinderatelier (1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar), tekenen voor 
kinderen, jeugdatelier, tekenen - schilderen, grafiek - tekenen - schilderen 

Voor het hele schooljaar
160 euro voor inwoners van groot-Lubbeek/ 200 euro voor anderen 
Vanaf de kerstvakantie
100 euro voor inwoners van groot-Lubbeek/  120 euro voor anderen 
Vanaf de paasvakantie
50 euro voor inwoners van groot-Lubbeek/ 60 euro voor anderen 

De inschrijvingsgelden moeten betaald worden voor de start van de cursus via het 
online registratie-, inschrijvings- en betalingssysteem   
www.lubbeek.be/vrije tijd/cultuur/ACE/online inschrijvingen.  
Inschrijven kan vanaf 1 juli 2018.

Na inschrijving worden de exacte lesdagen via email aan de cursisten doorgegeven. 
Programmatie schooljaar 2018 - 2019



Maandag
Kalligrafie ( volwassenen) - minstens 6 deelnemers vereist - 1 groep
Van handschrift tot het leren van schoonschrift. 
Van 19u tot 21u30 

Dinsdag 
Kalligrafie ( volwassenen) - minstens 6 deelnemers vereist - 1 groep
Van handschrift tot het leren van schoonschrift. 
Van 19u tot 21u30 

Woensdag
Kinderatelier  - max 15 deelnemers / groep - 3 groepen 
Creatief bezig zijn met kinderen, aangepast aan de leeftijd. We proberen hier een 
evenwicht te vinden tussen tekenen, schilderen en knutselen. In combinatie met materia-
lenkennis en nieuwe technieken. 
• Van 13u30 tot 16u

1ste en 2de leerjaar
3de en  4de leerjaar 
5de en 6de leerjaar

Tekenen voor kinderen (3de tot en met 6de leerjaar) - max 15 deelnemers - 1 groep
Kennismaking voor kinderen met verschillende grafische materialen 
( potlood, houtskool, pastel, … ) via opdrachten en vrij werk.  
Van 17u tot 19u30 

Jeugdatelier ( 12 tot 18 jaar) - max 30 deelnemers - 2 groepen
Een verderzetting van het kinderatelier, aangepaste technieken en een eventuele 
voorbereiding op het volwassenatelier.  
Van 17u tot 19u30 

Donderdag 
Tekenen -  schilderen ( volwassenen) - max 15 deelnemers - 1 groep
Kennismaking met verschillende grafische materialen ( potlood, houtskool, pastel, … )  
via opdrachten en vrij werk. In samenspraak met de cursisten is er mogelijkheid tot 
model-, landschaps- en waarnemingstekenen. 
Van 13u30 tot 16u

Grafiek - tekenen - schilderen ( volwassenen)  - max 15 deelnemers/ groep
Kennismaking met verschillende grafische- en verftechnieken én materialen. De cursus 
is ook een inleiding tot de verschillende etstechnieken. Zowel hoogdruk als diepdruk 
komen aan bod. Etsen, houtsnede, monotype, … . 
Van 13u tot 15u30 
Van 18u30 tot 21u 

Vrijdag 
Tekenen - schilderen ( volwassenen)  - max 15 deelnemers/ groep
Kennismaking met verschillende grafische materialen ( potlood, houtskool, pastel, … ) via 
opdrachten en vrij werk. In samenspraak met de cursisten is er mogelijkheid tot model-, 
landschaps- en waarnemingstekenen. 
Van 13u30 tot 16u 
Van 18u30 tot 21u 

Grafiek - tekenen - schilderen ( volwassenen)  - max 15 deelnemers / groep
Kennismaken met verschillende grafische- en verftechnieken én materialen. De cursus 
is ook een inleiding tot de verschillende etstechnieken. Zowel hoogdruk als diepdruk 
komen aan bod. Etsen, houtsnede, monotype, … . 
Van 13u00 tot 15u30 
Van 18u30 tot 21u 

Zaterdag 
Kinderatelier  - max 15 deelnemers / groep - 3 groepen
Creatief bezig zijn met kinderen, aangepast aan de leeftijd. We proberen hier een even-
wicht te vinden tussen tekenen, schilderen en knutselen. In combinatie met materialen-
kennis en nieuwe technieken. 
• Van 9u30 tot 12u 

1ste en 2de leerjaar
3de en 4de leerjaar
5de en 6de leerjaar


