
September 2018 , 09-09-2018  tot 15-09-2018 wordt een workshop portrettekenen 
georganiseerd in Cahuzac-sur-Vère, Zuid-Frankrijk.
 
De workshop is intensief en in een week leert men portrettekenen en zelfstandig een portret 
opzetten. Hierbij denken we eerst aan de techniek om daarna een eigen stijl te ontwikkelen. 
Een eigen stijl heeft ieder mens in zich. 
We gaan uit van sessies van 3 uur, deze duren van 9:45u tot 12:45u. 
In de middaguren na de lunch is er ruimte om erop uit te trekken en de omgeving te ontdekken 
of laat u inspireren door de omgeving, bijvoorbeeld aan de hand van foto's van mensen uit de 
omgeving, terrassen, musea etc. 
In de avonduren kan men in de zaal werken of uitrusten om de volgende ochtend weer fris aan 
het werk te gaan. 
We proberen buiten het intensief portrettekenen lessen neer te zetten waar u later iets aan 
heeft. 
 
We starten met potlood en houtskool, dit om de tonen eigen te maken. Later werken we in 
pastel, hierin bent u vrij. Indien u wilt aquarelleren of werken met olieverf  of acryl gaarne uw 
eigen materiaal meebrengen. 
De laatste dag maken we een zelfportret, ook daarin bent u vrij. 
Voor gevorderden kan men kiezen om in acryl of olieverf of aquarel te werken. 
Deze groep kan in de middag ook kiezen om door te werken om aan het te maken portret te 
werken. 
 
Gaarne foto's van dierbaren, kinderen, kleinkinderen geheel naar uw keuze verzamelen en 
meebrengen. Dus zelf een map met foto's maken. 
Wij bieden u een workshop, slaapgelegenheid, ontbijt, lunch, diner + wijn en teken  materialen. 
Prijs is all incl.  tussen de 600,- en 750,- € 
Voor meer informatie zie: www.ateliersleslandes.com 
En ja, iedereen kan leren portrettekenen. Deze workshop is bedoeld voor beginners en 
gevorderden. 
 
Bij portret schilderen zelf materialen meebrengen. 
We kunnen eventueel de laatste dag etsen ( non toxic ) beslist geen negatieve stoffen. 
*extra: bezoek aan het museum van Toulouse Lautrec in Albi, kosten 9€  
Zie: www.albi-toerisme.fr/the-toulouse-lautrec-museum-albi.html
*Personen uit het dorp met hun mooie markante gelaatsuitdrukkingen fotograferen en 
portretteren, aanvullend een tentoonstelling van alle gemaakte portretjes. 
 
Datum:  voor groepen max. 10 personen . Data afspreken. 0653567498 
vriendinnendag . verjaardag vieren. Familiedag of gewoon iets nieuws proberen. Ga de 
uitdaging aan. Samen komen we er uit. 
De temperatuur is over het algemeen zeer aangenaam. 
Voor meer informatie zie: www.aterliersleslandes.com
T. 0033 563405842 / 0033 635983302 
Docente: Wilma van der Lee / www.wilmavanderlee.com . 
e.mail. wilmavdleeart@t-mobilethuis.nl
T. 0653567498  /  0117371770
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