
Verder kan ieder lid van Atelier'78 op zijn /haar 
vaste dagdeel vanaf de start van het cursusjaar 
( 5 september) tot 1 juli 2023 werken, in alle weken 
dat CC Jan van Besouw geopend is.

In een groep met docent krijg je 29 lessen per 
cursusjaar. 

2 x per jaar zijn er korte kennismakingscursussen 
van 4 weken in verschillende disciplines en ieder jaar 
starten er een aantal workshops.

Pak je creatieve plannen op en ga aan 
de slag met beeldhouwen, boetseren, 
schilderen, tekenen, keramiek of weven. 
Je bent van harte welkom.

Je kunt ook bellen naar Anny Kuijk, 
secretaris van Atelier'78, 

Als je meer wilt weten kun je natuurlijk op de 
website kijken www.atelier78.nl of een mail sturen 
naar atelier78@home.nl

06 - 51571498
013 -5347687 of 
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Het komend cursusjaar van Atelier'78 loopt van 
5 september 2022 tot 1 juli 2023

Je kunt kiezen uit cursussen op verschillende 
dagen en dagdelen. De ochtendgroepen 
beginnen om 9.30u, de middaggroepen om 
13.30u en de avondgroepen om 19.30u. De 
lesduur is 2,5 uur inclusief pauze.

De contributie bedraagt  voor het cursusjaar 2022-2023  voor 
deelname aan een groep met docent  �337,50 en  voor deelname 
aan een vrije groep �172,50 ( voor een vrije groep weven �200,-). 
Als je deelneemt aan een groep die om de week les krijgt van een 
docent betaal je �262,50 voor dit cursusjaar.

Als je graag aan 2 jaarcursussen wilt deelnemen, krijg je korting. 
Voor een kennismakingscursus van 4 lessen betaal je � 60,- 
We houden het cursusgeld zo laag mogelijk om iedereen de 
gelegenheid te geven om mee te doen. Gespreide betaling is 
mogelijk.

Inwoners van Goirle en 
Tilburg met een 
minimum inkomen 
kunnen een beroep 
doen op de 
meedoenregeling.

Als je inschrijft voor een jaarcursus ben je lid van de vereniging 
Atelier'78.

Via een digitale nieuwsbrief, onze website en via facebook 
houden wij onze leden op de hoogte van nieuws en 
ontwikkelingen.



  Je talenten ontdekken?

  in je eigen tempo
  met of zonder ervaring

Je kunt je inschrijven voor een jaarcursus, maar ook voor een 
kennismaking van 4 lessen of voor een workshop.

  vanuit jouw belangstelling

We gaan uit van 11 deelnemers per groep.

Je kunt je aanmelden op de website www.atelier78.nl, de 
inschrijf- en machtigingsformulieren vind je onder “contact”.

Atelier'78 beschikt over 3 goed ingerichte atelierruimtes in 
CC Jan van Besouw in Goirle en organiseert cursussen 
tekenen en schilderen, beeldhouwen, keramiek en weven. 
Wij werken met gekwaliceerde, enthousiaste en ervaren 
docenten.

Atelier '78 is een vereniging voor beeldende 
kunst en bestaat al sinds 1978.

In de vrije groep keramiek wordt gewerkt aan handgevormde 
beelden, gietmallen van gips en gebruiksvoorwerpen. Er is 
een kleiwals en er wordt veel geëxperimenteerd met glazuur 
en engobes.

Het is ook mogelijk om met een eigen groepje mensen met 
ervaring in een van onze ateliers te werken.

In de vrije groepen  voor tekenen/schilderen en voor 
beeldhouwen/ boetseren werkt iedereen voor zichzelf en is 
daarom vrij in het maken van eigen werk met verschillende 
materialen en technieken. Er worden ideeën en kennis 
uitgewisseld en men vraagt elkaar om advies.

Vrije groepen zijn groepen zonder docent, 
voor mensen met meer ervaring. 

Zie ook hier het volledige aanbod op 
de website www.atelier'78 nl.

En we bieden in de loop van het jaar een 
of meer workshops aan: voor 2022-2023 
staat al een combi gepland van 
modeltekenen en modelboetseren (10 
dagdelen), start in oktober

Bij weven worden beginners geholpen door 
meer ervaren en deskundige wevers bij het 
zich eigen maken van traditionele of 
moderne technieken en door de wisselwerking van ideeën 
en enthousiasme voor textiel stimuleert de groep zichzelf in 
creativiteit. 

Bij  gaat het om alle vormen van het werken met klei. De  keramiek

docent geeft om de week les en begeleidt je bij het maken van een 

eigen ontwerp en het leren over, werken met en geïnspireerd raken 

door klei.

Je vindt ons volledige aanbod op de website 

www.atelier'78.nl met informatie per cursus.

Bij  geven 2 docenten les in het ruimtelijkvormgeven beeldhouwen

d.m.v. diverse technieken in steen, hout, klei of was. Bij beeldhouwen 

haal je vaak materiaal weg, belangrijk is het gevoel krijgen voor materie 

en ruimtelijk inzicht ontwikkelen. Het gaat om gereedschap leren 

hanteren, er is ruimte voor zelf ontdekken en leren van elkaar.

 intuïtief schilderen, illustraties maken of kunstbeschouwelijk

 kijken

Voor zijn er 6 docenten, elk tekenen en schilderen 

met hun eigen deskundigheid en accenten.
 B.v. portret- en modeltekenen, (oude) schildertechnieken

We bieden cursussen aan voor beginners 

en/of gevorderden.

Cursussen met docent ( 29 lessen per cursusjaar)

Er is aandacht voor basistechnieken, het leren zien van toonwaarden, 

compositie en perspectief, voor kleuren mengen, voor werken met 

verschillende materialen. Er is ruimte voor individuele wensen en 

doelen, voor gezamenlijk werken aan een thema of opdracht  en er 

wordt werk van elkaar besproken. 


