
kom 
stil de tijd 

tot alles ademt 
schilder je hart uit 

beeld je een weg naar die andere wereld 
een schemerzone 

een poort 
behoedzaam zo behoedzaam 

duw je de deur open 
iemand vreemd vertrouwd wandelt je tegemoet 

van die andere kant 

 

vedic art painting 
informatie basiscursus 
De basiscursus loopt telkens over 5 dagen en je betaalt 250 euro.  

Je inschrijving is definitief van zodra een voorschot van 50 euro gestort 
is op BE43 9799 6674 0401 op naam van Anita Bueds, met vermelding van je 
naam en de datum van de cursus. De resterende 200 euro kan betaald worden 
op de eerste dag van de cursus zelf. 

De cursus gaat door in Betekom. Een cursusdag start om 10u en eindigt om 
16u. Koffie, thee, water en versnaperingen staan op de toog en zijn gratis. 
Middageten heb je zelf bij. Bij mooi weer kan en mag er in de tuin 
geschilderd worden. 

De cursus is kleinschalig: om de nodige ruimte te garanderen en iedereen 
optimaal van de plek te laten genieten, is het aantal deelnemers beperkt 
tot 3. Wie het liever helemaal privé houdt, en een individuele vijfdaagse 
basiscursus wil doen, kan contact opnemen - in overleg kan dan een 
bepaalde week afgesproken worden. 

Zelf mee te brengen materiaal: 
• notitieboekje 
• schetspapier of blok 
• kleurpotloden 
• pastelkrijt (mag, maar moet niet) 
• acrylverf: zwart (of op z’n minst zeer donkere kleur), wit en minimum 5 
kleuren die je mooi vindt 
• 4 canvasdoeken van minimum 50x65 (Action, Blokker, Kruidvat ...) 
• 1 zeer klein canvasdoekje (het kleinste dat je kan vinden) 
• 2 grote doeken van ongeveer 60x80 
• je kan ook kiezen voor acrylpapier in plaats van canvas (of je kan dit 
meebrengen als extra reservemateriaal) 
• penselen voor acryl: 2 dik, 3 tussenformaat, 2 dun 
• keukensponsjes (om achtergrond te schilderen) of rolletje 
• plastic bakje voor water, keukenrol of vod; zeer sterke lijm 
• palet of oud bordje, tape (indien je verkiest op papier te werken) 
• schort of oud hemd 

Anita Bueds 
O.-L.-Vrouwstraat 67 

3130 Betekom 

0472 22 58 85 

anita@luikje.be 
www.luikje.be 


