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Galerie

“Beeldentemmers” is een Galerie en Artspace in Budel, het zuidelijkste puntje van Brabant, Nederland.
Oprichters Jorrit de Kort en Angeline Maas ontwikkelden zich de afgelopen decennia zowel als kunstenaars als projectleiders/ docenten binnen de kunsten cultuursector.
In 2018 werd hun droom werkelijkheid. Ze openden
hun eigen Galerie en Artspace. De galerie wil van
kunstenaars werk laten zien dat een tijdloze kwaliteit
en een intrinsieke waarde heeft. Duurzaamheid en
cradle to cradle zijn waarden die voor Beeldentemmers hoog in het vaandel staan. De galerie beschikt
over grafisch werk, schilderijen, installaties, performances en foto- en videokunst.

Exposities
Ongeveer 5 keer per jaar exposeren er een of meerdere kunstenaars in de galerie. Aan deze exposities wordt
waar mogelijk een educatief randprogramma gehangen.

Cursussen
Kunst Kids

So you wanne be a Beeldentemmer?
Iedere maandag na school doen wij toffe dingen, zoals
murals maken, graffiti, animatiefilm maken, schilderen,
boetseren noem maar op! Deze kids gingen je al voor!
Maandags van 15:30 tot 16:45

Cursussen

Cursussen
Open Atelier

Monday morning art class

Wil je leren schilderen, tekenen of illustreren? Elke
maandagochtend: Monday Morning Art Class! Tussen
10 en 12 uur samen met andere cursisten werken aan
je creatieve skills. Leer van en met elkaar in ons mooie
atelier. Uiteraard incl. een lekker kop koffie/thee.
Het is mogelijk om voor de Monday Morning Art Class een strippenkaart te kopen.

Elke dinsdagochtend
en dinsdagavond: Open
Atelier! Tussen 10 en 12
uur & 19:00 en 21:30 uur
samen met andere cursisten samen schilderen,
tekenen en mixed media.
Leer van en met elkaar
in ons mooie atelier. Uiteraard incl. een lekker
kop koffie/thee.
Het is mogelijk om voor het Open Atelier
een strippenkaart te kopen.

Workshops

Workshops

Collage in epoxy

In deze workshop gaan we aan de slag met epoxy
coated collage's! We leren je hoe je een prikkelende collage ontwerpt en hoe je deze verwerkt tot een
kunstwerk wat je kunt bevestigen aan een muur of
ergens op kunt plaatsen. Een super item voor in je
interieur of om cadeau te geven!
Kosten: 40 euro inclusief materiaal

Delfts blauw past bij jou!

Delfts blauw oubollig? Helemaal niet. In groepsverband
werken we aan een mooi Delfts blauw tegelpaneel met
hedendaagse afbeeldingen of een inspirerende quote.
Dit uitje is super leuk als teamuitje of om met een stel
vriendinnen te doen, eventueel gecombineerd met een
lekkere lunch.
Kosten: 35 euro inclusief materiaal

Workshops
Abstract en minimalistisch schilderen

“Dat kan m’n kleine zusje ook” is een vaak gehoorde
kreet als het gaat om abstracte kunst. Maar zo eenvoudig als het lijkt, is het maken van een boeiend abstract
werk vaak niet. In deze workshop leer je een abstract
beeld te scheppen aan de hand van een collage we
voorafgaand aan het schilderen maken. Lekker aan de
slag met vorm, contrast, kleur en lijn.
Kosten: 40 euro inclusief materiaal

Workshops
Portret in linosnede / druk

Weet je nog, gutsen in lino op
de basisschool? Wat je toen nog
niet wist is dat deze techniek je
later goed van pas zou komen
bij het maken van toffe prints en
posters. In deze workshop gaan
we een portretfoto verwerken tot
linosnede. Je gaat naar huis met
een prachtige afdruk van bijvoorbeeld je moeder, je partner, je
kind, je baas, je huisdier, wat jij
wil!
Kosten: 40 euro inclusief materiaal

Workshops
Monoprint/type

Een monotype is een eenmalige afdruk van een spontaan geschilderd of getekend beeld op perspex of glas.
Terwijl de verf nog nat is wordt er op papier een afdruk
van gemaakt. Met als resultaat een mooie grafische
afbeelding. Deze techniek geeft je de kans om vrij te
experimenteren en heel direct bezig te zijn met het
materiaal. De resultaten zijn altijd verrassend. De techniek is heel toegankelijk, ervaring is niet nodig.
Kosten: 35 euro inclusief materiaal
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