Wekelijkse lessen

e-Nieuwsbrief

In Voorburg en Scheveningen geef ik wekelijkse
individuele begeleiding bij het schilderen naar foto’s
in een groep van maximaal acht personen. De
lessen omvatten alle aspecten die u nodig heeft bij
het maken van een portretschilderij in acrylverf.

Zo’n vier keer per jaar mail ik over nieuw werk,
publicaties en workshops. Met ook ander interessant,
relevant en amusant nieuws over portretkunst.
Schrijf in via mijn website en ontvang het e-book
PortretTips. Daarin vertel ik u onder andere waarom u
toch altijd zo slecht op foto’s staat.

Portretschilder

Eenmalige workshops
Geen tijd om iedere week te
komen schilderen? Dan is
een eendaagse workshop
misschien een goed idee.
In één goedgevulde zondag
begeleid ik u (en maximaal
zeven anderen) bij het stapvoor-stap schilderen naar
uw favoriete portretfoto.

Zie voor meer informatie en
zo’n 100 portretschilderijen:

www.remigius.eu
Mailen: info@remigius.eu
Bellen: 06 – 303 95 976

Mijn manier van lesgeven
vindt u terug in de diverse
artikelen die ik heb
geschreven voor Palet
en Atelier. PDF’s
daarvan staan op mijn
website, evenals alle
informatie over de lessen
en workshops.

www.remigius.eu

Portretten in opdracht

Beknopte biografie

Vrij werk

Mijn portretten zijn unieke samensmeltingen van mijn
schilderstijl met het karakter van de geportretteerde.
Stevig geschilderd, in kleur, contrast en vorm.
Al staat een goede gelijkenis natuurlijk voorop.

Onder mijn doopnaam ‘Remigius’ heb ik mij
gespecialiseerd als portretschilder. Vanaf 2002
schilderde ik vele portretten in opdracht.

Franstalig progrocker Jean Pierre Louveton gebruikte
twee van deze portretten voor het artwork van zijn
solo-cd ‘Le livre blanc’ uit 2017.

Ik werk naar foto’s, dat bevordert spontaniteit en
lang poseren is onnodig. Het volledige proces
wordt uitgebreid besproken op mijn website.

Mijn werk is gepubliceerd in boeken, tijdschriften en
dagbladen. In 2016 hingen 16 van mijn portretten in
het Breda’s Museum. Voor tv-programma ‘Sterren
op het doek’ schilderde ik in 2009 Neelie Kroes.

.

Naast kunstenaar is David Hockney een boeiend
theoreticus. Dit drieluik, ‘Hockney legt uit’, is gemaakt
naar film-stills uit een tv-interview.

Chinees knuffel-kunstenaar in het westen, maar in
eigen land wordt Ai Weiwei hard aangepakt voor de
kritische kunst die hij maakt.

Prijsindicatie
De prijs voor een portret in opdracht varieert met het
formaat. Zo kost een portret op paneel van 18x24
centimeter € 765. Voor 40x50 centimeter op linnen is
dat € 1.125. Prijzen zijn gebaseerd op één af te
beelden persoon tegen een egale achtergrond, incl.
6% BTW en exclusief lijst (prijspeil september 2017).

www.remigius.eu

