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Workshop Schilderen. 
Schilderen vanuit de natuurlijke beweging, begeleid door gekwalificeerde kunstenaars is voor een ieder mogelijk, ook 
voor wie nog nooit heeft getekend of geschilderd. 
Door middel van een speciaal daarvoor ontwikkeld schilderplan schildert u in meerdere lagen uw persoonlijke- of 
groepsschilderij. 
Onderschildering, vormtekens, compositie en vlakverdeling, licht en donker, vormversterking, kleuraccenten, lichtvlakken en 
ruimte, tenslotte uitwerken accent en detail. 
Een schilderwerkplan wordt in overleg voorbereid en uitgewerkt n.a.v. een door u gewenst thema of vanuit de 
onderwerpenlijst, gekozen en/of aangepast. 
 
Individueel 
Individueel schilderen met individuele begeleiding (max. 20 deelnemers per docent) 
Individueel schilderen volgens een groepsthema (max. 20 deelnemers per docent) 
Individueel schilderen en teambuilding volgens groepsthema en roulatie,  
(max.  20 deelnemers per docent) 
 
Duaal 
Duaal of gedrieën schilderen volgens groepsthema (ca. 25 deelnemers per docent) 
Duaal of gedrieën schilderen en teambuilding volgens groepsthema en roulatie (ca. 25 deelnemers per docent) 
 
Groepswerken 
(max. aantal deelnemers:  5)  per doek van 120 x 100. 
(max. aantal deelnemers: 15) per doek van 150 x 200. 
(max. aantal deelnemers: 20) per doek van 200 x 300. 
Groepswerken als mozaïek, kleine panelen of doeken van b.v. 30x30 tot 100x100.  
Wandschildering of monumentaal groepswerk voor kleine tot zeer grote groepen, ontwerp en voorbereiding, samenstelling en 
ontwerp in reeks sessies afhankelijk van wens en formaat. 
 
Bedrijfscursus 
In bedrijf ter ondersteuning van samenwerking binnen een groep van b.v. 7 sessies. 
Teken/schildercursus over een door u gewenste periode van b.v. 5, 7, of 9 sessies binnen uw bedrijf als creatieve activiteit, 
waarbij verschillende aspecten, (materiaal, techniek en inhoud) van het tekenen en schilderen worden behandeld en kunnen 
worden gerelateerd aan organisatie en/of product. 
 
Dagplan voor kleine en grote groepen 
 
Wij bieden een programma op maat aan, u kunt ons uw specifieke wensen kenbaar maken. 
De prijs is afhankelijk van de locatie, het aantal uren en het aantal deelnemers en docenten. 
De beelddragers worden afzonderlijk naar keuze berekend. 
De structuur van de workshop is bepalend voor het aantal deelnemers per workshop. 
 
Thema en inhoud worden door de opdrachtgever aangegeven of in overleg bepaald en in een schilderplan uitgewerkt. 
Ook kan het schilderprogramma bij aanvang van de workshop door de deelnemers zelf worden gevormd. 
Daarvoor is materiaal ter inspiratie beschikbaar waaraan een thema of idee kan worden gekoppeld. 
Afhankelijk van de beschikbare tijd is een tekensessie een heel goede voorbereiding voor het schilderen. 
 
Ons team bestaat uit professionele kunstenaars/docenten met een gevestigde beroepspraktijk. 
 
De workshops zijn voor een ieder toegankelijk, door het specifieke schilderplan ook voor deelnemers die nog nooit hebben 
getekend of geschilderd. 
 
Locatie: 
Wij beschikken over een mobiel atelier, waardoor de door u gewenste workshop op nagenoeg iedere locatie kan worden 
aangeboden. 
Vloeroppervlak locatie per m² = 2 tot 3 x  aantal deelnemers. 
Voorwaarden zijn goede bereikbaarheid, tafels en stoelen, water- aan en afvoer. 
 
Batavia aKademie: 
Workshops voor groepen tot ca. 12 deelnemers in eigen atelier. 
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