
INDIVIDUELE TEKENLES
& PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Door Karuna Vasantha
Website:  www.karunavasantha.nl

~ zelf leren tekenen,
   dan help ik u dit stapsgewijs opbouwen.
~ tekenen met schilderen combineren,
   dan help ik u met alle technische en
   inhoudelijke stapjes.
~ kleur en ontwerp-technieken verbeteren?
~ mens en dier uit grondvormen aanleren zodat
   u ook zonder voorbeelden aan de slag kan?
~ zelf leren vormvoelen of relatietekenen.
~ zelf eenvoudige portretten leren tekenen?
~ energetisch leren tekenen
   om emoties te herkennen en te ventileren?

WAAR:  in de tekenschool Laarstraat 77  7201 CC Zutphen  of op locatie bij u thuis.
                   Op locatie binnen Zutphen / Warnsveld vraag ik € 5 extra per keer.

Kosten:  € 20,- per uur (telkens contant af te rekenen per les)
              of 10 lessen voor € 150,- inclusief al het materiaal tijdens de tekenles.
              Bij 10 lessen in 2 x € 75,- vooraf te betalen.

Het is raadzaam om eigen materiaal aan te schaffen tegen kostprijs in de schoolwinkel, omdat
u dan thuis aan werkstukken kunt doorwerken, die we weer bespreken in de volgende les.

Voor nadere informatie stuur een mail via de website
www.karunavasantha.nl

~ een geboortemandala leren ontwerpen,
   voor u zelf of een ander?
~ is een dierbare overleden en wilt u
   van die dag een sterfmandala maken?
~ heeft u een speciale gebeurtenis zoals een
   huwelijk of opening van uw bedrijf een
   evenementen mandala nodig?
~ hiervoor geef ik ook kleur- en
   symbooladviezen.
~ wenst u een muurschildering in uw huis?
~ Ik kan ook op bestelling werken
   als u er zelf niet toe komt.
   We hebben dan een voorgesprek.

Persoonlijke  begeleiding:
In een gesprek bekijken we uw situatie.

Samen creëren we handvatten om te veranderen, of inzicht te krijgen
Hier kunnen eventueel tekenoefeningen bij helpen om harmonie in uzelf te herstellen.
Ik ben ervaringsdeskundige, heb hier tal van trainingen in gevolgd en kan me goed inleven.
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