
Het SchilderLaB 
oude meesters op eigen wijze 

 
 
 

{Cursus portret} lessen & materialen 

31 augustus tot 9 oktober 2020 
 
 

Onderwerpen per les 
 
 31/8 - 11/9 14/9 - 25/9 28/9 - 9/10 12/10 -16/10 

 
lesweek 

1 & 2 
lesweek 

3 & 4 
lesweek 

5 & 6 
lesweek 

7 

Live-les bij 
Het LaB Anatomie Toonwaarden Huid & haar Inhaalles 

Videoles 
tekenen Opzet portret Licht / donker 

Details &  
afwerking  

 
 
De live-les begint met altijd met een uitleg en voorbeelden. Daarna maak je 
oefeningen of ga je met je eigen werk verder. We bekijken en bespreken ook wat 
iedereen maakt; je ziet de verschillen en leert van wat de anderen doen. Zo leer je 
goed kijken en ontwikkel je je eigen stijl.   
 

 
Je hebt nodig: 
 
Afbeelding:  
een goeie duidelijke zwart/wit print van het portret dat je wil tekenen*;  
eventueel een gewone zwart/wit print voor het overnemen;  
Maat print*:  
A3 print wanneer je op een papier van 30x40 cm tekent, A4 voor 20X30 cm 
Papier**:  
tekenpapier A3 formaat; 
schetspapier A3 formaat  
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Potloden 2H, HB, 2B 
Kneedgum  
Zachte witte gum 
Schilderstape (roze) 
Geodriehoek of winkelhaak 
Satéprikker of dunne breinaald 
 
Voor het slijpen van lange punten: 
Stanleymes (een brede werkt fijner dan een smalle) 
Schuurpapier (middelgrof, voetvijl werkt ook)  
(Afsluitbaar) bakje (om grafietpoeder in op te vangen) 
 
 
 
*Beginners raden we aan het voorbeeld uit de videoles na te tekenen en te werken 
op een papierformaat van 30 x 40 cm / print A3 formaat. 
 
**Je hoeft geen duur papier te kopen, maar koop het ook niet te goedkoop (zoals 
van de Action). Iets dikker papier dat je bij een teken- of hobbywinkel kunt krijgen, 
tekent prettiger en je hebt sneller een mooi resultaat. 
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