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Cursus Fantasiedieren tekenen voor volwassenen – van realisme tot fantasie  

 

Wanneer? Woensdagavond 20 tot 22 uur.  

Data: Jan 25; februari: 1 8 15 22 ; maart 8 15, 22, 29 maart; 5 april. 

Waar? Buurthuis de Musketon, Lunetten. 

Voor wie? Voor volwassenen, van alle niveaus.  

Materialen. Uiteenlopende materialen, een deel schaf je zelf aan, een deel neem ik mee. Neem 

contact op voor de definitieve materialenlijst (corinne.bekker@xs4all.nl).  

Kosten: 180 euro voor tien lessen. Er is ruimte voor circa 8 deelnemers in de cursus.  Betalen in 

termijnen is mogelijk. Let op: je bent zeker van je plek, als je hebt betaald en een bevestiging van mij 

hebt ontvangen. 

Aanmelden: Meld je aan door een mail te sturen aan mij via corinne.bekker@xs4all.nl. Vermeld je 

naam, je mobiele nummer. Ik stuur je dan een betaalverzoek. Alternatief: betaal 180 euro op 

bankrekening NL27 INGB 0005376535 t.n.v. 100 procent Bekker.  

Let op: je bent zeker van je plek, als je hebt betaald en een bevestiging van mij hebt ontvangen.   

Vragen over de cursus, of verzoek om in termijnen te betalen: mail of bel (06-28349394) . 

Voor wie is de cursus bedoeld?  

Herken je jezelf in een of meer van de volgende vragen? 

• Heb je wel eens zin om te tekenen, maar weet je niet wat?  

• Als je een papier en potloden ziet, zou je wel willen tekenen, maar waar moet je beginnen?  

• Word je ook zo hebberig van mooie tekenmaterialen, maar doe je er niets mee? 

• Zie je tekeningen van anderen vol fantasie – en vraag je je af: waar halen ze het vandaan? 
• Heb je wel ideeën, maar weet je niet hoe je een idee ook daadwerkelijk op papier krijgt?  

• Of: teken je wel, maar op jezelf, en vind je het leuker om in een groep aan de slag te gaan?  
Dan is deze cursus misschien iets voor jou.  

Doelgroep: Dit is een cursus voor volwassenen, beginners en gevorderden.  

Inhoud. De cursus bestaat uit twee delen. We beginnen met tekenen met verschillende materialen, 

over verschillende onderwerpen. Halfweg gaan we meer en meer doen aan het onderdeel fantasie 

opwekken en fantasiedieren tekenen en schilderen. 

Materialen o.a.: potloden (verschillende hardheden), pen, houtskool, aquarel (gemengde techniek). 
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Materialen : je schaft zelf de basis aan, materialen die we de hele cursus of minstens een les 

gebruiken; aanvullend materiaal neem ik mee.  

Denk aan: potloden (meerdere hardheden), pennen, houtskool staafjes (circa 6-8 mm dik), 

tekenpapier, aquarelset en penselen, aquarelpapier.  

Een schetsbook en/of schrift voor aantekeningen en schetsen. Incidenteel is een lineaal, schaar en 

lijm, of iets dergelijks nodig. 

De definitieve lijst met materialen is beschikbaar vanaf eind tweede week januari. 

Aanpak Tekenen met plezier. De cursussen die ik aanbied gaan eerst en vooral over tekenen met 

plezier. Plezier hoop ik te bereiken door afwisselende lessen, een luchtige aanpak, regelmatig speels 

en experimenteel werken. We doen oefeningen gericht op het ontwikkelen van je vaardigheden en 

opwekken van je verbeeldingskracht. We wisselen af tussen korte oefeningen en langere 

opdrachten, tussen werk in zwart-wit en in kleur, tussen werken naar voorbeeld (foto’s en 3D-

objecten) en uit je herinnering en/of fantasie.  

Corinne Bekker  

 

Curriculum vitae Corinne Bekker 

Geboren in Rotterdam. Ik woon sinds 1981 in Utrecht, studeerde aan de Universiteit Utrecht en gaf 

daar ook een aantal jaren les. Daarna begon ik een eigen bedrijf . Ik werkte ruim 10 jaar als 

tekstschrijver en fondsenwerver voor goede doelen. Ik pakte in 2011 het tekenen op. Sinds 2015 

geef ik af en toe een workshop over tekenen. Sinds 2017 geef ik les in Lunetten – eerst aan jongeren 

en vervolgens aan volwassenen. De lessen voor volwassenen zijn in de Musketon. Af en toe geef ik 

les aan kinderen en jongeren in kleine groepjes of individueel. 

ONLINE: Wil je zien wat voor cursussen ik eerder heb gegeven in Lunetten – kijk op de website 

corinnemaaktNL.wordpress.com . Mijn eigen werk vind je op: www.corinnebekker.nl 

Heb je vragen? Neem contact op via email (corinne.bekker@xs4all.nl) of mobiel (06-28349394). 

(versie dd. 6 januari 2023) 
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