
MATERIAAL & BENODIGDHEDEN: CURSUS  ATELIER  WERKPLAATS  MOLENPAD  A’DAM 

Bij de cursusprijs inbegrepen materialen: Boetseerklei, houtskool en schets- teken- en 
schilderpapier 65 x 50, 50 x 75cm zijn bij de cursusprijs inbegrepen. Indien gewenst is grootformaat 
papier 100 x 70 cm, van 200 gram voor schilderen op het Atelier te koop. 

Zelf aan te schaffen materiaal en benodigdheden: 

Krijt:  
CRETA - aarde kleur assortiment / alleen droog krijt, niet te hard, niet vet, geen pastel!  
Conté  a  Paris  of  Faber  Castel  ‘assorti’  (kleur)  1  doosje  met  12  krijtjes,  niet  vet  en  hard,  geen  pastel! 

KWASTEN - SPALTERS blank hout -12. vincent / plat varkenshaar (voordelig) 
1 x nr 15 (1 cm) /   1 x nr 40 (4,5 cm) 
2 x nr 20 (2 cm) /  1 x nr 70 (± 8 cm) 

PALETMES schildersmes im. 192935 italy 
(groot: bladlengte ong. 7 cm) 

KNEEDGUM / gummi (voor houtskool en krijt) 

ACRYLVERF merk ARA, -mat, flacons in maat 500 cc  (Kan ook ander merk, kijk naar budget)

naphtholrood nr B176 Ultramarijn blauw nr B244 
oxydrood (transp.), nr.B334 (250cc) lichtblauw nr A251 of ceruleunblauw (nr.E39) 

  (beter voor mengen) 
donkergeel, nrB15  zwart, nr.A74 
citroengeel, nr. A10 
gele oker, nr. A319 

titaanwit, nr.A1    (+/-   2 flacons)  

Met het bovengenoemde pakket acrylverf kun je meestal een heel cursusjaar beeldend werken! 
Eventueel kun je naar keuze nog 500 of 250 cc flacons of tubes van 120 cc acryl bijkopen voor een 
breed palet, bijvoorbeeld: pruisisch-blauw, indigo, kobalt, kraplak, magenta, helgroen en de metallics 
brons, zilver en goud enz. Omdat we standaard met matte verf werken, kun je voor deze extra 
kleuren kiezen voor kleine tubes mat van een ander merk. Acryl gel wordt gebruikt om het verf te 
verlengen, en collagewerk. 

Verf is gemaakt van een pigment en een bindmiddel. Weet dat de prijs van de verf heeft te maken 
met de kwantiteit en kwaliteit van pigment. De prijs van pigmenten variëren sterk. Lagere kwaliteit 
verf heeft dezelfde prijs voor alle kleuren; weinig pigment- kleuren zullen doffer drogen. ARA 
acrylverf is een kwaliteit professionele verf voor een relatief lage prijs. Je kunt in de winkel deze 
materialist brengen en vragen voor hulp met de selectie. Goede winkels in Amsterdam zijn: 

LEVANT, Levantkade (KNSM eiland). Groot selectie ARA verf! 020 419 9618. http://www.levant.nl/      
HOOPMAN, einde Marnixstraat bij Haarlemmerpoort. 020 624 6045. http://www.hoopmanamsterdam.nl/ 
Van der LINDE, Rozengracht 36-38, Amsterdam. 020 624 2791. http://www.vanderlinde.com/  
Peter van GINKEL, Bilderdijkstraat bij Bellamyplein. 020 618 9827. http://www.petervanginkel.nl/   
Van Beek, stadhouderskade 63-65, Amsterdam. 020 671 1651 http://www.vanbeekart.nl/      

Je kunt ook online bestellen, handig als je buiten Amsterdam woont. Beter is echter in de winkel zelf 
te kijken. Laat je vooral geen pastel- of vetkrijt verkopen i.p.v. krijt als hierboven. 

Vermeld bij aankoop dat je in de Atelier Werkplaats Molenpad schildert en vraag om toepassing van 
de kortingsregeling, die meestal bestaat. Zeker als je de visite kaart van atelier gebruikt. Dan is de 
korting tussen 10-20%. 

ACRYL GEL medium glossy (winkel merk tube of pot 500cc) 


