is het atelier van Lucie van der Plas, waar zij
sinds 2008 met veel passie en plezier allerlei
cursussen en workshops geeft.
Respect en eigenwaarde vindt Lucie heel be-

In opdracht maakt Lucie:
 Schilderijen met acrylverf of

aquarel

langrijk en zal een ieder stimuleren en sturen,

maar laat het jou altijd zelf doen.
Het leren kijken, waar veel aandacht aan besteed wordt, is de meest essentiële vaardigheid om (beter) te kunnen schilderen of teke-

 Portret in acrylverf
 Ruimtelijke objecten
 Zwangere buik vereeuwigen

nen.
Daarna is het de uitdaging om de werkelijkheid weer los te laten en jouw eigen creativiteit te helpen ontdekken en te stimuleren.

En meer . . . voor o.a. :
 Kinderpartijtjes
 Bedrijfsuitjes
 Vrijgezellenfeestjes
 Incidentele workshops door gastdocenten

zoals Chalkboard, glasfusing etc.
 (Tuin)beelden van bijv. Celbeton of

Kunsthars
 Creatieve en praktische oplossingen…

Voor meer informatie en tarieven:

www.lucreatief.nl
Bredewater 16
2715 CA Zoetermeer
tel:06 2478 1763
E-mail: lucie@lucreatief.nl

zoals een overzet –speel tafel om uw

mooie salon tafel te beschermen

Lucie’s autonome werk is te vinden op
haar website www.lucievanderplas.nl.

wordt in korte “blokken” van 5 á 8 weken in
groepslessen gegeven. De eerste les wordt er
een opdracht aangeboden waarbij iedere keer
een ander beeldaspect en/of je creativiteit
wordt uitgelicht. Je bent vrij om hieraan deel
te nemen. De andere lessen werk je aan de
opdracht verder, òf werk je naar vrije keuze.
Juist die vrijheid vindt Lucie heel belangrijk.
Het hoofddoel is dat jij er plezier aan beleeft.

 Voor beginners en gevorderden
 Acryl en gemengde technieken
 Creativiteit ontwikkelen
 Kleine groepen
 Middag of avond mogelijkheden
 Gemiste lessen kunnen in hetzelfde blok worden
ingehaald in een andere groep

 Allerlei beeldaspecten komen aan de orde zoals
vorm, kleur, lijnvoering, compositie, textuur e.d.

éé

door anders te leren waarnemen. Indien je
kunt kijken en een potlood hanteren, dan
kan ook jij leren tekenen! Lucie maakt gebruik van de methode van Betty Edwards,
waarbij je op een andere manier leert waarnemen. De resultaten zijn vaak verbluffend!

Na deze cursus zal je alles
anders bekijken.
De tekenlessen worden in cursussen aangeboden van 13 weken 1 dagdeel per week, of
soms vijf hele dagen.
Op www.lucreatief.nl zijn de eerst volgende
data te vinden. Je kunt ook een kennismakingsworkshop van één dagdeel meedoen om
de methode te ervaren.





Voor beginners en gevorderden
Een échte eyeopener
Kleine groepen

ontwerpen en creëren
van jouw unieke ruimtelijke kunstcreatie.
Hierbij maken we gebruik
van een combinatie van
diverse materialen en
kunsthars.
Je kunt met een eigen
groepje komen of gebruik
maken van ingeplande workshops.
Een individuele workshop
behoort ook tot de mogelijkheden.
Op www.lucreatief.nl zijn de
nieuw geplande data te vinden.

