Workshop Portrettekenen
“bekijk de (mede)mens eens van de andere kant”
Voor wie

Voor BNMO-leden en een introducé (potentieel BNMO-lid).
Iedereen kan deelnemen aan een workshop portrettekenen. Ook al heb je nog nooit een streep op papier
gezet, toch kun je met duidelijke aanwijzingen en een goede begeleiding tot verrassende resultaten komen.
De workshop wordt gegeven door een professionele tekenares die al meer dan 50 jaar in het vak zit.

Het is best wel een spannende en intieme bezigheid om iemand anders te portretteren, want de persoon die
op dat moment getekend wordt stelt zich kwetsbaar op. Eigenlijk is het een wisselwerking over en weer,
waarbij vertrouwen van de een in de ander een grote rol speelt. Je wordt tijdens de workshop gestimuleerd
om je te concentreren, omdat het kijken naar het model van groot belang is voor de tekening. Het gaat
uiteindelijk niet om hoe goed de gelijkenis is of hoe mooi de tekening eruit ziet. Het gaat erom dat je iets
leert over hoe je moet kijken en hoe je wat je ziet kunt vertalen in lijnen.
Er is ruimte voor maximaal 16 deelnemers (inclusief introducés). Tekenmaterialen zijn aanwezig en hoef je
dus niet zelf mee te nemen.
Wat ga je doen?
 Je maakt kennis met andere deelnemers en introducés.
 Je leert waar op te letten bij het portretteren van de ander.
 Je leert over en weer vertrouwen in elkaar te stellen.
 Je wordt gestimuleerd om je te concentreren.
Wat levert het op?
 Je ervaart onderlinge saamhorigheid, verbondenheid en kameraadschap.
 Je hebt kennis opgedaan over portretteren.
 Je hebt ervaren dat je wellicht meer kunt dan je vooraf dacht.
 Je hebt elkaar (h)erkenning en steun geboden.
 Je hebt rust, ontspanning en gezelligheid ervaren.

Waar

De workshop vindt plaats bij de Basis in Doorn. De Basis ligt centraal in het land, in een groene bosrijke
omgeving. De dag wordt begeleid door een professionele tekenares die al 50 jaar in het vak zit.

Wanneer

Zaterdag 16 mei en zaterdag 10 oktober 2020. Start programma is om 09.30 uur, einde is rond 15.30 uur.

Kosten

De programma’s van de BNMO worden gesubsidieerd door het vfonds. Daardoor kunnen we de kosten van
de deelnemers laag houden. Je betaalt zelf een eigen bijdrage van € 10,- per persoon. Koffie/thee, de lunch
en materialen zijn inbegrepen.
Hulphonden
Tijdens deze workshop zijn hulphonden van harte welkom. De verzorging van de hond is voor eigen
rekening. Denk eraan ook –indien nodig- voeding voor de hond mee te nemen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het mailadres evenementen@tvo.bnmo.nl met vermelding van de datum (mei of
oktober). Na aanmelding en plaatsing ontvang je een bevestiging.
Wil je bij de aanmelding het volgende vermelden:
 voor- en achternaam
 adres en woonplaats
 telefoonnummer
 mailadres
 lidnummer
 dieetwensen
 eventueel buddy/hulphond en zo ja de naam van de hond
 bijzonderheden waar tijdens de bijeenkomst rekening mee gehouden moet worden

