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Cursusinhoud 
Tijdens de wekelijkse lessen begeleid ik u 
bij het maken van een portretschilderij 
naar een door u zelf gekozen foto. U werkt 
in eigen tempo.  
 
Er is veel aandacht voor het werken met 
een beperkt palet, waardoor u snel 
ervaring krijgt in het mengen van de juiste 
kleuren. 
 
Maar we hebben het in de lessen 
natuurlijk ook over inspiratie, compositie, 
anatomie, penseelvoering, het juiste 
materiaal en het onderhoud daarvan.  
 
Voorafgaand aan de eerste les krijgt u via 
e-mail de informatie ter voorbereiding, 
waaronder een lijstje met materialen (verf, 
penselen, palet en schilderdoek) waarmee 
u het beste kunt werken.  
 
Remigius, portretschilder 
Onder mijn doopnaam Remigius schilder 
ik (Remco Hazenbroek) sinds 2002 
portretten. In opdracht en als vrij werk.  
 
In 2009 schilderde ik Neelie Kroes voor tv-
programma ‘Sterren op het doek’. En in 
2016 hingen 16 van m’n portretten in een 
groepstentoonstelling in het Breda’s 
Museum. 
 
Mijn werk is regelmatig gepubliceerd in 
tijdschriften Palet en Atelier. Hiervan zijn 
PDF’s te downloaden via mijn website. 
 
 

Werkwijze 
Aan de hand van een portret van Chuck 
Close, hierbij een voorbeeld van hoe u in 
de lessen van foto naar schilderij werkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.remigius.eu/


Het inschrijfformulier hiernaast kunt u 
invullen en afgeven bij: 
 

Atelier Brugman 
Zwarte Pad 7 
2271 BT  Voorburg 
070-300 00 80 
www.brugman-art.nl 

 
Of u kunt het opsturen naar: 
 

Remco Hazenbroek 
Thorbeckelaan 493 
2564 CC  Den Haag 
06 - 303 95 976 
www.remigius.eu  

 
 
Scannen en mailen kan natuurlijk ook: 

mail@remigius.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijfformulier 

 
Naam:……………………………………… 
 
Adres:……………………………………… 
 
Postcode:………….................................. 
 
Plaats:……………………………………… 
 
Telefoonnummer:…………………………. 
 
E-mail:……………………………………… 
 
meldt zich aan voor de lessen ‘Schilder 
een portret in acrylverf van uw favoriete 
foto’ op woensdag van 13.30 tot 16.30 
uur. 
 
 
Datum:…………………………………….. 
 
 
 
 
Handtekening:……………………………. 
 
 
Bij ondertekening of betaling verklaart de 
cursist bekend te zijn met de in deze 
folder vermelde Algemene Voorwaarden. 
 

 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden  
 
Algemeen 
1. Maandelijks worden vier lessen gegeven  
2. In maanden met vijf mogelijke lesdagen vervalt  

daarom één les 
3. Cursisten worden minimaal een maand tevoren 

geïnformeerd over een uitvallende les 
 

Cursusgeld, betalingen en materiaal 
1. Het cursusgeld bedraagt € 65,- per maand voor 

vier lessen van drie uur 
2. Betalingen moeten maandelijks tijdens de eerste 

les van die maand contant worden voldaan 
3. Materialen zijn voor rekening van de cursisten 

Cursusduur en opzegging 
1. Het seizoen loopt van 7-9-2022 t/m 28-6-2023 
2. Cursisten nemen deel per maand met een 

opzegtermijn van een maand 
3. Prijswijzigingen worden minimaal twee maanden 

tevoren aan de cursisten gemeld 

Inhaalmogelijkheden 
1. Verzuimde lessen kunnen worden ingehaald, 

maar alleen dán wanneer het verzuim minimaal 
48 uur van tevoren via e-mail is doorgegeven 

2. Inhalen vindt plaats in Scheveningen, zie website 
www.remigius.eu voor tijden en adres 

3. Inhalen is alleen mogelijk als er op een van de 
andere lesmomenten een plekje beschikbaar is. 
Dit moet vooraf via e-mail worden afgestemd 

4. Inhaallessen die aan het einde van het seizoen 
overblijven, kunnen worden meegenomen naar 
het volgende seizoen 

5. Wanneer u stopt met lesnemen, vervallen de 
resterende inhaallessen 
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