
Geachte Cursist ; 

Hier mede enkelen info over de cursus 

Wordt 2x per jaar gegeven  begin september en begin februari   

De cursus duurt 10 avonden van 3 uur 1x per week . 

De mogelijk is op dinsdag of donderdag avond  er is een max. van 7 personen 

De kosten zijn 17.50 euro per avond  ofte wel 175.00 euro  voor de 10 avonden 

De cursus is vrij pittig ,daarom is het wenselijk om thuis ook te oefen. 

Je begint met kleine oefeningetje zoals stippen en strepen zetten uit vrije hand 

Hier enkele voorbeelden 

werkstuk



voor  na 

En dan wordt het elke avond zwaarder oefening. De tekeningen zijn voor getekend 

Want de beginners cursus zijn kleine opdracht oefeningen ,zodat je in staat bent om een redelijke 
portretje kunt spuiten na 10 avonden uit vrije hand gespoten en ook een beetje over kleur mengen  
bijgebracht; tijdens cursus worden ook enkele tips gegeven en de mogelijkheid is ook om hierna 
gewoon verder een cursus te volgen indien gewenst is ;maar dan moet men wel zelf een werk stuk 
medebrengen. 

Je brengt je eigen air-brush pistooltje mee met een snelkoppeling aansluiting.voor verf en papier 
wordt gezorgd, 

En het advies voor een pistooltje is ; het type dubbel actie met boven beker en 0,3 opening daar dit 
een ideaal allround pistool is en je dan nog alle kanten op kan zodra je weet wat je ermee wild doen. 
moet je er nog een kopen neem dan een Taurus 300 van Harolds  is redelijk van prijs  en kwaliteit 
verhouding. 

de verf advies is GOLDEN en zeker als je nog nooit geair-brush hebt . 

de basis kleuren zijn ; zwart en wit dekkend 

    blauw /rood (magenta) /hansa geel medium  zijn TRANSPARANT 

Ik hoop hier mee voldoende info gegeven te hebben ,mochten er nog vragen zijn hoor ik dat graag 
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