
NIEUW!

BEN JIJ CREATIEF, AMBITIEUS EN WIL JE INHOUDELIJK EN TECHNISCH JE STIJL 
ONTWIKKELEN OP HET GEBIED VAN ILLUSTREREN? ZOEK JE BEGELEIDING BIJ 
HET MAKEN VAN JE EIGEN PRENTENBOEK? BEN JE WERKZAAM IN EEN CREATIEF 
BEROEP EN WIL JE JE GRAAG MEER SPECIALISEREN IN ILLUSTRATIE?

Vanaf november 2017 bieden wij - illustratoren Irene Goede en Marijke ten Cate - een 
TOPklas illustratie aan in ons sfeervolle atelier in hartje Zwolle.

TOPklas
illustratie

Een half jaar lang begeleiden we je ceatieve proces en helpen je om jouw unieke 
stijl te ontdekken. De vijf cursusmiddagen worden groepsgericht gegeven. Tijdens 
de lessen is er aandacht voor theorie die we direct in de praktijk brengen. Daarbij 
worden huiswerkopdrachten gegeven. 

Er is veel ruimte om werk te bespreken. Dit is een belangrijk onderdeel van de lessen 
en gebeurt zowel individueel als plenair. Hierdoor groeit je beschouwend vermogen. 
Naast de cursusmiddagen werk je aan een eigen project dat je grotendeels thuis 
uitvoert. Dit project kies je nadat je illustratieve doelen en plannen in kaart zijn 
gebracht.

Onderwerpen die tijdens de middagen aan bod komen zijn
• Wat voor illustrator ben jij? Wat past bij jou? 
• Hoe ontwerp je karakters en breng je ze tot leven?
• Hoe analyseer je beeld om je werk te versterken?
• Hoe zet je verschillende technieken en materialen in?
• Hoe ziet het beroep eruit in de praktijk?



WIE ZIJN WIJ?
Irene Goede heeft vijfentwintig jaar ervaring in het illustratievak. Zij 
is vaste illustrator van de NRC-rubriek over diergedrag in De kleine 
Wetenschap en verdiende haar sporen in de kinder- en jeugdliteratuur. 
Haar specialiteiten zijn dieren, natuur en geschiedenis en haar stijl is 
te omschrijven als sfeervol realistisch. www.irenegoede.nl

Marijke ten Cate is twintig jaar illustrator van prentenboeken. Met de 
Prentenbijbel die in meer dan veertien landen verscheen vestigde 
zij haar naam als illustrator. Met haar kleurrijke levendige stijl spreekt 
ze vooral jonge kinderen aan. Haar expressie kan ze kwijt in 
het verbeelden van personages. www.marijketencate.nl

Sinds tien jaar delen Marijke en Irene een atelierruimte in Zwolle.

VOOR WIE?
We gaan uit van een zeker beeldend niveau bij de cursisten, je hebt 
ervaring op het gebied van tekenen en schilderen en wilt je graag 
meer specialiseren in illustratie. Ben je werkzaam in een ander 
creatief beroep zoals grafisch ontwerper, tekstschrijver, redacteur 
of cultuureducatie, dan is deze cursus ook heel geschikt.

 WANNEER? Vijf zaterdagmiddagen van 13.30 tot 16.30 uur.
  Cursusdata: 4 november, 2 december 2017    
  en 13 januari, 10 februari, 10 maart 2018

 WAAR Op het atelier van Marijke en Irene. 
  Adres: Koewegje 4, Zwolle, T 038-4540318

 KOSTEN € 695,- (incl. btw) • Inclusief gebruik van tekenmaterialen in de les,  
  koffie/thee, goodiebag.

 AANMELDEN Meld je aan door een mail te sturen naar topklas@irenegoede.nl
  Vermeld hierin je naam, adres, telefoonnummer.
  Na aanmelding ontvang je een bevestiging en nadere gegevens.
  Voor vragen over de cursus, mail naar topklas@irenegoede.nl
  Opgeven kan tot 15 juli 2017.
  Maximale groepsgrootte: 10 personen.
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Ben je geïnteresseerd, maar twijfel je of de cursus iets voor 
je is, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.
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