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Hemelsblauw, Delfts blauw, Pruisisch blauw, kobaltblauw, 
ultramarijn. Blauw bloed, blauwe maandagen, blauwe enveloppen, 

blauwe ogen, Spa Blauw, melk en Maria. Titiaanrood, vuurrood, 
scharlakenrood en schaamrood. Rode lopers, rode oortjes, rode 
cijfers en rosse buurten. Pure chocolade en Maria.  Loodwit, gebroken 
wit, spierwit. Sneeuwwit, hagelwit, maagdelijk wit. Witte kerst en witte 
donderdag. Witte paarden en witte voetjes, grijze gebieden en vijftig 
tinten grijs… 
 

Vincent van Gogh schreef ooit in een van zijn brieven:  

 

“Evenwel, ik heb vertrouwen in kleur. Zelfs wat de prijs aangaat, het 
publiek zal er op den duur voor betalen.”  
 
En zo was het. Daarom eindelijk dit kleurrijke verhaal over kleur in de 
kunst!  
 
Een cursus, niet over droge kleurtheorie, maar  

- over lekkere pigmenten, waar men ze haalde of hoe men ze maakte 
en wat men er mee deed 

- over – mogelijke - symbolische betekenissen  
- en over kleurrijke zielen zoals Michelangelo en Titiaan, Monet, van 

Gogh, Matisse, Yves Klein en Rothko 
- en vooral: over gevoelswaarden en het effect van kleurrijke kunst op 

ons 
 

Programma 
 
College 1.  Introductie: zoeken, vinden, experimenteren; 

kleuren en kleurrijke kunst door de eeuwen heen  

College 2.  Blauw!  

College 3.  Rood! 
College 4.  Wit en wel vijftig tinten grijs en een  
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PRAKTISCHE ZAKEN 

Cursus Kleur in Kunst; Uit de Kunst bekent kleur  

in DRACHTEN, Adverium, Lavendelheide 21 

4 colleges op de dinsdagmiddag, 1 x in de twee weken 

van 13.30 – 15.45 uur   
 

 
Cursus:      Kleur in Kunst; Uit de Kunst bekent kleur     

Docente:      drs. Saskia K. Goddijn  

 

Locatie:      Adverium 

Lavendelheide 21, Drachten  

 

Dag & ritme:     Dinsdagmiddag, 1 x in de 2 weken 

Tijdstip:      13.30  – 15.45 uur   

Aantal colleges:     4 

Data: 30 oktober, 13 november, 27 november en  11 
december 2018 

 

Cursusprijs:      € 121,00 inclusief BTW  

inclusief een kopje koffie/ thee   

      Cursusprijs exclusief BTW: € 100,00 

      BTW 21%, totaal BTW: € 21,00  

      Te betalen, incl. BTW: € 121,00  

 

Uiterlijke inschrijf- en betaaldatum:  1 september 2018  

Opgave, betaling, voorwaarden:  zie hieronder (vraag en antwoord).  
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Vraag en antwoord 

HOE GEEF IK MIJ OP?  

Klik op de knop Aanmelden:  
Kunstcursussen => Kleur in Kunst => Aanmelden  
Selecteer Kleur in Kunst en vul de gevraagde gegevens in.  

Klik op Versturen.    
 

Vragen/ opmerkingen? Mail info@uitdekunst.nu  
 

BETALING  
Betaling vindt plaats door het cursusgeld à € 121,00 incl. btw  
over te maken op bankrekeningnummer (iban)  
NL27ABNA0527827320 
t.n.v. S.K. GODDIJN TE GRONINGEN,  

o.v.v. cursusnaam en locatie  
 

Deelname aan de cursus is alleen mogelijk als betaling voor/op de uiterlijke 
inschrijfdatum is gedaan.  
 

WAAR 
De cursussen in Drachten worden gegeven in  
Het Adverium in Drachten 
Lavendelheide 21.  

Telefoon: 088 - 0200 300 
E-mail: info@adverium.nl 

Bereikbaarheid 
Het Adverium is te vinden aan het klaverblad Drachten en goed bereikbaar vanuit de richtingen 

Groningen (A7), Heerenveen (A7), Leeuwarden (N31) en Oosterwolde (N381). 
Het Adverium heeft een eigen parkeerterrein waar meer dan 200 auto's gratis geparkeerd 
kunnen worden. Een bushalte is op nog geen 100 meter afstand.  
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VERDERE VRAGEN M.B.T. AANMELDING  
 
Tot wanneer kan ik mij aanmelden voor een cursus? 
 
Bij iedere cursus is een uiterste aanmelddatum vermeld. Na die datum is inschrijving en 

betaling om logistieke en administratieve redenen niet meer mogelijk.  
 

Let op: cursussen van Uit de Kunst zijn vaak snel volgeboekt: snel aanmelden en betalen 
vergroot de kans op plaatsing! 
 

Kan ik mij samen met een iemand anders aanmelden? 
 

Ja. Vergeet niet het aantal personen te vermelden (en bij voorkeur ook eventueel afwijkend e-
mailadres en telefoonnummer).   
 

Kan ik minder dan 4 colleges boeken?  
 

Nee. Je mag de cursus wel met iemand anders delen; d.w.z.: je bij afwezigheid laten 
vervangen door iemand anders.  
 

Kan ik restitutie krijgen van (een deel van) het cursusgeld als ik een (aantal) lessen 
mis?  

 
Nee. Vanaf de aanvangsdatum van de cursus is annulering van de cursus of een deel van de 
cursus niet meer mogelijk. Je kunt je bij afwezigheid wel door iemand anders laten vervangen. 

 
Te laat! Wat gebeurt er als een cursus vol is? 

 
Indien voor aanvang van de cursus plaats beschikbaar komt, nemen wij hierover per e-mail 

contact op. Als dat niet lukt, zien we je graag bij een andere cursus!  
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VERDERE VRAGEN M.B.T. BETALING  

 

Kan ik betaling ook uitstellen tot na de uiterlijke inschrijfdatum?  
 

Nee. Let op! Je wordt bij een cursus geplaatst als de betaling gedaan is. Cursussen van Uit de 
Kunst zijn vaak snel volgeboekt. Na de uiterlijke inschrijfdatum is aanmelding en betaling niet 
meer mogelijk.  

 

WAAR  

 
Waar worden de cursussen van Uit de Kunst in Drachten gegeven?  

 
GEEN BERICHT IS GOED BERICHT 

 

Wanneer weet ik zeker dat mijn cursus doorgaat? 
 
De cursussen van Uit de Kunst gaan eigenlijk altijd wel door. Daarom sturen we  geen apart 

bericht meer nadat je het bevestiging van aanmelding hebt ontvangen: geen bericht is altijd 
goed bericht.  

 
Als de cursus onverhoopt toch niet doorgaat, ontvang je hierover uiterlijk een maand voor de 
start, bericht. 

 
Ik heb na de bevestiging van mijn aanmelding geen bericht meer gekregen. Gaat de 
cursus wel door?  
 

Ja. Geen bericht is goed bericht.  
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ONVERHOOPTE ANNULERING 

 
Hoe zit het met de annuleringsvoorwaarden?   

 
Annulering door cursist 
 

Annulering dient altijd per e-mail te gebeuren. De bevestigen van de annulering gebeurt ook 
per e-mail. Bij aanmelding voor de cursus tekent je voor akkoord met de (annulerings-) 

voorwaarden. 
• Tot 3 weken voor de aanvangsdatum van de cursus: € 20,- administratiekosten 
• Vanaf 3 weken voor de aanvangsdatum t/m 7 dagen voor de aanvangsdatum van de 

cursus: 50% van de cursuskosten. 
• 7 dagen voor aanvang tot de dag vóór aanvang van de cursus: 100%.  

• Vanaf de aanvangsdatum van de cursus is annulering niet meer mogelijk, je kunt je bij 
afwezigheid wel door iemand anders laten vervangen. 

 

Annulering door Uit de Kunst  
 

De cursussen van Uit de Kunst gaan eigenlijk altijd wel door. Zonder bericht gaat de cursus 
door.  
Mocht een cursus onverhoopt toch geannuleerd worden, ontvang je daar uiterlijk twee weken 

voor aanvang van de cursus bericht van en wordt het cursusgeld z.s.m. teruggestort.  
Mocht een les om onvoorziene redenen niet door kunnen gaan (bijvoorbeeld wegens ziekte van 

de docente), ontvang je z.s.m. per e-mail bericht. Er wordt een inhaal-les aangeboden.  
Mocht een cursus vroegtijdig moeten worden afgebroken, dan bieden wij restitutie op basis van 

het aantal gederfde colleges. 
 

SPIJT  
Herroeping bij online aanmelding 

Vanwege de wet Koop op afstand heb je tot 14 dagen na inzending van de aanmelding 
bedenktijd. Mocht je onverhoopt binnen deze termijn willen afzien van deelname aan de cursus, 
dan dien je ons dit schriftelijk te laten weten (per mail). In dat geval worden geen 

annuleringskosten gerekend. Indien er meer dan twee weken tijd zit tussen de aanmelding en 
de afmelding gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven beschreven. 
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