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Mieke te 
Dorsthorst  
Docent

Mieke studeerde in 2013 af aan de Koninklijke 
Academie voor Beeldende kunsten in Den 
Haag in de richting Fine Art en is gediplomeerd 
docent beeldende kunst. 

“Mijn ervaring is dat de persoonlijke fascinatie 
en nieuwsgierigheid voor schilderkunst, 
en kunst in het algemeen, een goede 
basis is om het vak (verder) te verkennen. 
Iedereen kan groeien in een eigenzinnige 
kunstontwikkeling!”
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Mieke te Dorsthorst

kunstproces@gmail.com

06 - 4634 2610
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Voor wie?
Voor iedereen die nieuwsgierig is en een 
creatieve en onderzoekende houding wil 
verkennen en ontwikkelen.

De lessen zijn door de individuele 
begeleiding geschikt voor zowel beginners 
als gevorderden. Leeftijd: vanaf 16 jaar. 

Hoe ziet een 
les eruit?

Waar 
en 
Wanneer?
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Na een korte inleiding werk je zelfstandig aan 
een opdracht of aan je eigen werk. 

Aansluitend op jou ervaring behandel ik 
kleurenleer, perspectief, toonverloop, nat in 
nat, compositie bepaling, het werken in lagen, 
stijl- en conceptonderzoek….Het is nog maar 
een greep uit de beeldende mogelijkheden. 
Ik zal altijd proberen  een verband te leggen 
tussen klassieke en hedendaagse kunst en 
jouw werk. Dat is verrassend en inspirerend!

Je wordt individueel begeleid in de schilder 
technieken, met je conceptvorming (kunst 
idee) en ik daag je uit tot experimenteren 
in beeld en materiaal… oftewel je bent in 
proces!

De materiaalkeuze is vrij. Je werkt met olieverf, 
acrylverf of met gemengde technieken. Zoals 
verf gecombineerd met tekenmaterialen, 
maar ook verschillende collagetechnieken. 
Beginnende schilders kunnen starten met 
acrylverf. Vragen hierover beantwoord 
ik graag, zodat je de juiste spullen kunt 
aanschaffen.

Schildersezel, papier (tegen kostprijs), 
droogrek is aanwezig. Materiaal als verf en 
kwasten neem je zelf mee. 

• Dinsdagavond 19.30u -  22.00u

• Kunstenaarspakhuis Wilhelmina  

• Veemkade 570, Amsterdam

• Kosten (excl. materiaal) €195,- voor 8 
lessen


