Beeldende expressie vanuit beweging en intuïtie
via ‘t Tijdloze Uur

Workshops op za. 16 en 23 September 2022

Innerlijk beeld - krijttekening 78 x 56 cm. / Michiel Czn. Dhont

Lieve mensen / schilders,
Lees onderstaande goed zodat je jouw definitieve inschrijving op de juiste manier en volgorde doet!

Er zijn dit jaar zaterdagen ter keuze: Zie de actuele data op de website.
Nadat iedereen haar/zijn wens tot deelname aan de 1 (of meer) workshop(s) kenbaar heeft gemaakt,
zullen we zoveel mogelijk ieder gelijkelijk naar wens een plaats geven.
1. Bekijk eerst welke van deze dagen je zou kunnen en willen deelnemen. Mocht je 1 of 2 dagen
willen deelnemen laat het weten, waar ruimte is zullen we zoveel mogelijk dagen inschrijven. Mail de
datum(s) waarop je kunt en wilt en zet deze stand-by in je agenda!
2. Waarom deze methode? Het zou kunnen dat er voor één dag te weinig of te veel deelnemers zijn
ingeschreven. Dan zou je dus toch nog op een door jou opgegeven andere zaterdag mee kunnen doen.
Je houdt dus enige tijd de door jou gekozen data in je agenda vrij totdat je de definitieve dag(en)
doorgekregen hebt. Hartelijk dank voor deze souplesse.

Workshopprijs voor amateurs: € 95,- | Workshopprijs voor professionals: € 145,Als je eigen acrylverf meeneemt krijg je een korting van € 10,3. Zodra je bericht voor de definitieve datum/data hebt ontvangen maak je het voor jou specifieke
bedrag van € … over naar M.C. Dhont op bankrekening NL04INGB0005523031, o.v.v. Workshop
Amsterdam met de datum/data van jouw zaterdag(en).
Definitieve boeking per datum vindt plaats op volgorde van binnenkomst van je cursusbedrag.
Mochten er minder dan 5 deelnemers zijn dan gaat de Workshop niet door, dat laten we tijdig weten.
Mocht je vragen of een duidelijke reden hebben om Michiel te willen spreken kun je contact opnemen
via michiel@dhont.nl
-------- Lees hieronder verder over workshoptijden en bv. je eigen verf enz. --.

Songlines III / Aboriginal Serie - acrylic on canvas - 360 x 200 cm.
uit- innerlijk beeld - Michiel Dhont

Workshoptijden zijn van 10.00 - 17.00 Binnenkomst met koffie/thee vanaf: 09.30 u. Aanvang: 10.00 u.
Locatie voor de workshop is de Broedplaats in Amsterdam. De routebeschrijving ontvang je na boeking en
overmaking van het cursusbedrag.
Alle beeldende materialen, koffie & thee zijn inclusief / geen btw. (zie o.a. hieronder bij Let Op!).
Lunchpauze is van circa 13.00 u. tot 14.00 u. in de Broedplaats. Neem je eigen lunch mee, er zijn geen
restaurants/winkels in de buurt om iets te halen.
Makkelijk zittende kleding en slofjes/dikke sokken meenemen waar verf op mag komen (er ligt een
linoleum vloer). Neem indien gewenst een kussentje of een meditatiekussen mee.
's Middags na de lunch gaan we weer door om circa 14.00 uur – circa einde 17.00 uur.
LET OP!

Deelnemers die met hun eigen acryl verf (geen olieverf) en kwasten/penselen schilderen, kunnen
dat vermelden bij de inschrijving per e-mail en ontvangen een korting van € 10- p/d.
Op het atelier is genoeg schilder- en tekenpapier aanwezig. Neem s.v.p. een eigen oude schilderslap en
ook een eigen handdoek mee om je handen tijdens en na het schilderen te kunnen drogen.

De sfeer in de Broedplaats, in het atelier en tuin zijn inspirerend om te schilderen.
Een warme groet van Michiel
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