Nieuwsbrief Praktijk de Stille Kracht, Juli 2018

Zomer
”Zomervakantie”, Haiku door Astrid Jongste (2018):

Zon, schaduw, rust, tijd
Vergeten en ontspannen
Voor recreatie

Teken- en schilderseizoen najaar 2018
In september starten weer nieuwe cursussen en tekenlessen.
Meld je vanaf nu aan door een e-mail te sturen aan info@praktijkdestillekracht, of via het formulier
op https://praktijkdestillekracht.nl/contact.
Vermeld daarin duidelijk je naam en de cursus of les waarvoor je je wilt inschrijven:
29 augustus

Woensdagochtend
9.30-12.00 uur

Start
3 september

4 lessen
1x per 4 weken
Maandagavond
19.30-21.30 uur
4 lessen
1x per 4 weken
Woensdagmorgen
9.30-11.30 uur
4 lessen
1x per 4 weken
Woensdagmorgen
9.30-11.30
Maandagavond
19.30-22.00 uur
Maandelijks
cursus gedurende
een langere
periode.

Start
5 september

Start
12
september
17
september
Nog vast te
stellen

Zentangle Based Art
Stromingsbeelden en Zentangles
tekenen om de vakantierust nog even
vast te houden
Basiscursus tekenvaardigheid
Licht, schaduw, perspectief

€ 20,- p.p.
of met strippenkaart*)

€ 75,- p.p.

Data: 3-sept, 1-okt, 29-okt, 26-nov
Themacursus M.C. Escher
Oneindigheid in vorm en verandering
Data: 5-sept, 3-okt, 31-okt, 28-nov
Tekencursus Keltische knopen
Keltische patronen en symbolen,
eindeloos combineren
Data: 12-sept, 10-okt, 7-nov, 4 dec
Intuïtief schilderen
Chakra cursus vanuit het 13-delige
chakrasysteem
In samenwerking met Marion Gerritsen
van Yoga on the Go

€ 75,- p.p.

€ 75,- p.p.

€ 20,- p.p.
of met strippenkaart*)
Nog nader te bepalen

Mocht je op een andere dag of avond zin hebben in een paar uurtjes tekenen of schilderen, aarzel
dan niet om contact met me op te nemen. Dan bekijken we wat de mogelijkheden zijn.
Voor €20,- pp heb je al een verzorgde ochtend, middag of avond (2,5 uur).
Neem gerust een paar vriend(-inn)en mee.
Bij mooi en aangenaam weer kunnen we ook buiten zitten!
Fijne zomer!
Astrid Jongste (info@praktijkdestillekracht.nl / tel: 0626630393)
*)

Strippenkaart

Met een 5-strippenkaart krijg je 10% korting op je tekenlessen. Je betaalt dan €90,- .
Voor een 10-strippenkaart betaal je €175,-. De strippenkaart is niet inzetbaar bij meerdaagse cursussen.

