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Workshop Landschapschilderen juli 2019
Atelier | Galerie VONC te Nederweert organiseert op 6-7 juli en 13–14 juli weer
tweedaagse workshops voor beginners en gevorderden onder leiding van de Engelse
expressionistische landschapschilder James Tatum.

James Tatum

Uitleg en demonstraties

James Tatum is een expressionistische
landschapschilder die woont in het Engelse
Devon. Hij werkt 'en plein air' en maakt zijn
schilderijen vervolgens af in zijn atelier, dat is
gevestigd in Exeter nabij het prachtige
Dartmoor National Park.

James geeft tijdens de workshop veel uitleg
en demonstraties. We trekken erop uit om in
één van de mooie natuurgebieden rondom
Nederweert te schetsen onder begeleiding
van James. Deze schetsen gaan we
vervolgens uitwerken in het atelier.

James heeft een unieke methode ontwikkeld
van schilderen en lesgeven, waarbij hij de
balans zoekt tussen de structuur van een
landschap-scène en zijn intuïtief-emotionele
respons daarop. Zijn voornaamste focus ligt
bij aspecten als ruimte, kleur en toon, en hij
moedigt studenten uit om risico's te nemen en
fysiek opwindende schilderijen te maken.
De sleutels in zijn creatieve proces bestaan uit
instinct en intuïtie. Hij laat zijn studenten kijken
als een kunstenaar en leert ze te reageren op
het landschap met energie en emotie.

Eventueel worden ter plaatse foto's gemaakt
bij wijze van geheugensteun. En mocht het
weer te onstuimig zijn om 'en plein air' te
werken, dan kan worden geschilderd aan de
hand van zelf meegenomen foto’s.

Materialen
De schetsen worden uitgewerkt met
acrylverf. Schetsblok, tekenspullen,
houtskool, acrylverf, schildersdoek, papier
en/of board nemen de deelnemers zelf mee.
Voor iedere deelnemer is een schildersezel
aanwezig in het atelier.

Workshop Landschapschilderen 2019
6-7 juli & 13–14 juli o.l.v. James Tatum
Kleine Groepen

Aanmeldingen

Teneinde een optimale onderlinge interaktie
en persoonlijke aandacht te waarborgen heeft
een workshop maximaal 12 deelnemers. Beide
workshops starten om 9u30, en we gaan door
tot circa 17u. Je bent welkom bij Atelier VONC
op de Liskeshoeve vanaf 9u.

Wil je meedoen aan één van deze unieke
workshops, dan kun je je aanmelden via de
website of op onderstaand email-adres, met
als onderwerp ‘Workshop JT-6 ’ of ‘Workshop
JT-13’. Bij inschrijving krijg je een bevestiging
plus factuur, en het verzoek een aanbetaling
te doen van € 50.Uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de
workshop dient het restant ad € 130,overgemaakt te zijn op de bankrekening van
Atelier VONC: NL91 INGB 0007 3880 36 o.v.v.
"workshop JT". Je aanmelding is pas definitief
bij betaling van het volledige bedrag.

Galerie
Galerie VONC is de vertegenwoordiger van
James Tatum in Nederland, en heeft een
aantal van zijn schilderijen in stock.

Referenties
“...De masterclass was top, schitterende
locatie! Bedankt, het was een feest!”
“Het lukt me nu om los te komen, en ben met
dynamisch werk tevreden naar huis gegaan.”
“...Ik heb ervan genoten, veel geleerd, een
mooie ervaring om op terug te kijken!”
“...Bedankt voor de zeer interessante
masterclass, het was erg inspirerend!”
Lees alle referenties van deelnemers aan de
masterclasses op: www.vonc.nu.

Meer weten
Voor alle inlichtingen en aanmeldingen:

Kosten
De kosten voor een tweedaagse workshop
bedragen € 180,- incl. BTW. Hierbij is
inbegrepen de lunch voor twee dagen plus
koffie, thee, frisdrank, iets lekkers en een
afsluiting met een heerlijk drankje.

Marianne Rijvers
Liskesweg 2A
6031 SE Nederweert
06-50282189 of 0495-450160
marianne@vonc.nu

Desgewenst kan in een nabijgelegen Bed &
Breakfast een overnachting worden geboekt.

http://www.vonc.nu
www.facebook.com/Atelier.VONC

