
Zomercursus: CULTUUR VERSUS NATUUR – TEKENEN EN PLEIN AIR  

 

In deze cursus wordt er les gegeven in open lucht, steeds op diverse locaties, binnen een 

vooropgezet programma. De focus in deze reeks (van 9 lessen) ligt op architectuur en natuur tekenen 

waar, naast specifieke lessen in perspectief (gericht op het onderwerp), opbouw van een landschap 

(van lijntekening tot uitwerking), structuren en patronen, etc... ook aandacht is voor de formele 

beeldaspecten. zoals lijn (gevoeligheid), licht (werking), vorm en structuur U wordt op een speelse, 

ontspannen manier uitgedaagd om zowel snelschetsen als uitgewerkte tekeningen te maken die u 

anders laten kijken naar alledaagse dingen en u scherper leren. Met deze vorm van lesgeven geven 

we mogelijkheid om binnen alle veilige voorschriften uw vakantieperiode creatief/ educatief in te 

vullen. 

Materialenlijst:  

Potloden HB – 2B – 4B  

Vlakgum + Kneedgum  

Slijper  

A4 tekenpapier of schetsboek  

Tekenplank + klem(men)  

Optioneel: veld stoeltje  

Mondmasker  

Richtlijnen:  

Elke les gaat door op een andere locatie  

Lessen gaan door van 18u30 tot 21u30 

 

Donderdag 5 augustus 2021 

Plaats van afspraak: Bij Sint Jacobs (aan het standbeeld van Walter de Buck) Korte kennismaking + 

Snel schetsen van gevelornamenten: wandeling door de stad.  

Bij regenweer: Ingang Sint Baafskathedraal 

Donderdag 12 augustus 2021  

Plaats van afspraak – Zuidpark: achterkant van oude Bib/ Fontein. Standbeelden tekenen (Deel I) in 

het zuidpark. Van detail schetsen tot volledige beelden.  

Bij regenweer: Shoppingcentrum Gent Zuid- Onder de Krook 

Donderdag 19 augustus 2021  

Plaats van afspraak – Verkortingstraat: Ingang begraafplaats Standbeelden tekenen (Deel 2) Campo 

Santo Van detail schetsen tot volledige beelden.  

Bij regenweer: Shoppingcentrum Dok Noord 

 

Donderdag 27 augustus 2021  

Plaats van afspraak – Graslei Gent aan de bootjes van De Watertoerist Architectuur (Deel I) 

Eenpuntsperspectief: Historische gevels 

Bij regenweer: Kiosk Kouter 

 

Donderdag 2 september 2021 

Plaats van afspraak - Emile Braunplein: Onder de Stadshal van Gent Architectuur (Deel I) 

Tweepuntsperspectief  

Bij regenweer: Onder de Stadshal 



Donderdag 9 september 2021  

Plaats van afspraak – Karel Lodewijk Ledeganckstraat Ingang Plantentuin Gent Citadelpark: Plant 

structuren en patronen  

Bij regenweer: Kiosk Citadelpark  

 

Donderdag 16 september 2021  

Plaats van afspraak – Braemkasteelstraat : aan halte van Bus 3 Perspectief in de natuur: tekenen in 

Gentbrugge Meersen  

Bij regenweer: Onder autostrade Gentbrugge (Stelplaats De Lijn)  

 

Donderdag 23 september 2021  

Plaats van afspraak – Driepikkelstraat, ingang van Bourgoyen Ossemeersen Landschap Tekenen: 

Vergezicht van de Ossemeersen.  

Bij regenweer: Vogelspothut Bourgoyen  

 

Donderdag 30 september 2021  

Plaats van afspraak – Warmoezeniersweg (Voor het gebouw van 'De Schelde') Natuur versus Cultuur: 

Totaal tekening waar alle elementen samen komen (Architectuur, natuur, water en lucht)  

Bij regenweer: Onder brug van autosnelweg. 

 


