Workshop "botanisch tekenen"
Wanneer
do 28 mei 2020, vr 29 mei 2020 van 09:00 tot 13:00

Workshop "botanisch tekenen" met Hilde Orye
De natuur is een model met veel gezichten. Zeker in het voorjaar is onze kruidentuin een lust voor
het oog en een rijke bron van inspiratie voor deze workshop.
Spreekt tekenen je aan en ben je geboeid door de natuur, dan is botanisch tekenen zeker iets voor
jou. Tijdens de workshop leer je niet alleen hoe je naar planten moet kijken en hoe je ze moet
opmeten, maar ook technieken om een realistisch plantenportret te maken met een potlood.
Tijdens de eerste dag nemen we de tijd om de plant te bestuderen en op te meten. Je maakt een
mooie contourtekening. De volgende dag leer je een techniek om schaduw aan te brengen met
stippen, iets wat in veel wetenschappelijke plantenportretten wordt gedaan. Je gaat naar huis met
een mooi afgewerkt plantenportret.
Wanneer: Donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2020, telkens van 09.00 tot 13.00 uur
Waar: Kruidentuin Musea Maaseik, en raadzaal Oud Stadhuis, Markt Maaseik
Voor wie : zowel voor beginners als voor gevorderden (min. 6 en max. 10 deelnemers)
Prijs : € 30.00 per persoon voor beide dagen, tekenmateriaal inbegrepen
Inschrijven (verplicht) en/of meer informatie: maddy.trips@maaseik.be, of 089/81 92 96
Wistjedatje: De huidige kruidentuin, die onderdeel is van Musea Maaseik is aangelegd in 1988. Bij

een archeologisch onderzoek van de oude beerput in 1985 zijn tal van plantenresten ontdekt, die
afkomstig waren van planten uit de oude kruidentuin. Dankzij deze vondst kon de oorspronkelijke
kruidentuin gereconstrueerd worden.

Waar
Musea Maaseik
Markt 45
3680 Maaseik
089 56 68 90
musea@maaseik.be

Toon op kaart

Prijs
€30.00
per persoon voor beide dagen, inclusief tekenmateriaal

Organisatie en contact
Musea Maaseik
Markt 45
3680 Maaseik
089 56 68 90
musea@maaseik.be

CONTACTINFORMATIE

Regionaal Archeologisch Museum
Regionaal Archeologisch Museum
Markt 45
3680 Maaseik
089 56 68 90
089 56 05 61
musea@maaseik.be

openingsuren
Vandaag open van 10:00 tot 16:00
Morgen open van 10:00 tot 16:00

Toon op kaart

