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W E L K O M  
 

Hallo lieve mensen,  

Welkom terug bij een nieuw spannend jaar van olieverftechnieken. Ik kan niet 

wachten op alle nieuwe uitdagingen en avonturen die ons dit jaar te wachten 

staan.  

Ook een warm welkom voor onze beginners. Mijn naam is Leone Tonkinson, ik 

ben een in Zuid-Afrika geboren kunstenaar met een achtergrond in 

architectuur. Ik ben een actieve Fine Artist en geef sinds 1981 les in 

olieverftechnieken. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring met u te delen. 

Je kiest je eigen projecten. Samen ontdekken we de kunstenaar in jou en leren 

we een verscheidenheid aan technieken in olieverfschilderen, die ik speciaal op 

jouw behoeften afstem. Ontdek de magie van het elke keer perfect mengen van 

kleuren en beleef plezier aan het breken van de regels van compositie.   



 

S T U D I O S 
B U S S U M - Top Kantoor & Creatief: 

Studio 1   woensdag,  

11 Januari - 15 decemer 2023 

10:00 - 13:00 

 

Studio 2   woensdag,  

11 Januari - 15 december 2023 

14:00 - 17:00 

 

Studio 3   zaterdag,  

14 Januari - 9 decmber 2023 

10:00 - 13:00  



 

RESERVERINGEN 
• Houd er rekening mee dat het workshopgeld voor aanvang van de workshops moet 

worden betaald. 

• Mocht u uw workshop moeten missen, zorg er dan voor dat u mij 24 uur voor 

aanvang van de workshop op de hoogte stelt. Doet u dit niet, dan vervalt uw 

workshopgeld. 

• Boek jezelf dan in een andere workshop voordat je boekingsperiode afloopt. Met 

andere woorden, je krijgt 8 weken voor een set van 7 workshops, 16 weken voor 14 

workshops en 34 weken voor 30 workshops. 

• Als u van plan bent op vakantie te gaan, koop dan alleen de workshops die u nodig 

hebt.  

• Let op, voor restitutie bij annulering van een cursus worden administratiekosten in 

rekening gebracht. 

 

BELANGRIJK 

Het is niet eerlijk tegenover de mensen op de wachtlijst om uw plaats voor onbepaalde tijd vrij 

te houden. Mocht u op vakantie gaan, zorg er dan voor dat ik uw gegevens van vertrek en 

aankomst heb. Zonder deze informatie kan ik niet garanderen dat uw plaats beschikbaar is bij 

uw terugkeer.  



 

T H E M A ‘ S  
 

• Studie van een Meester - Olieverfschilderijen en olieverftechnieken van een 
hedendaagse kunstenaar of een traditionele Oude Meester. 

 

• Het verkennen van een andere processie en olieverf layering technieken met elk 
nieuw schilderij project. 
 

• Het uitbreiden van uw kennis in de grondbeginselen van kunst maken voor 
evaluaties, wedstrijden en juryleden. 

 

• Olieverftechnieken die zijn afgestemd op uw persoonlijke handtekening.  
 

• Het ontwikkelen van je persoonlijke handtekening als kunstenaar. Dit omvat een 
kennismaking met mijn persoonlijk netwerk.  

 

• Demo-lessen over olieverftechnieken voor kristalobjecten. 
 

• Leuke en interessante weetjes over je materialen en de geschiedenis van kunst, 
olieverf, kleuren en je materialen. 

 

• 2023 Tentoonstelling thema "levend erfgoed"  



 

ARTIST – IN - ACTION  
 
JAARLIJKSE TENTOONSTELLING - 2023 - Levend erfgoed 
 
Elke kunstenaar moet vóór 15 juli 2023 5 foto's van kunstwerken voor onze 
jaarlijkse groepstentoonstelling insturen naar leone.tonkinson@gmail.com.  
 
- Uw kunstwerken moeten worden voorbereid voor de tentoonstelling met een 
presenteerbare montage en een handsysteem. 
- Elke kunstenaar moet een foto indienen van "de kunstenaar in actie" of "de 
kunstenaar die zijn eigen kunstwerk vasthoudt". 
- Uw Artists BIO bestaat uit een korte introductie van wie u bent en wat u 
inspireert als kunstenaar. 

   

  



 

D A G   1 
BEGINNERS 

Op de eerste dag meenemen: 

• Uw eigen ideeën in schetsen of foto's formaat A4 gelamineerd. 

• Een zwart-wit kopie van uw kunstwerk op maat van het doek/paneel.  

• Afdrukken zijn ter plaatse beschikbaar, maar een beetje planning is nodig 

om de interne reproductieafdeling tegemoet te komen. 

• U kunt materialen ter plaatse kopen, maar dit is niet verplicht. Vergeet niet 

dat wanneer u dit doet, alle items moeten worden betaald voor gebruik. 

• Tekenmaterialen 

• A5 Schetsboek voor tips, recepten en aantekeningen. 

• De TONKINSON kleurencirkel 

• Beschermende kleding.  



 

P R O C H A D E   

Gevorderde Kunstenaars,  

Uw kunstmateriaalen bestaat uit: 

A4 vol kleur foto     Geplastificeerd/gelamineerd. 

A5 schetsboek voor tips, aantekeningen en recepten. 

masking tape/schilders tape   schilderschort 

tekenmateriaal     je doek of paneel 

penselen (waaronder een groot waaierpenseel) 

palet en paletmes     pluivrij doekje en vochtige doekjes 

7 x kleur/tube olieverf  

ROOD:       BLAUWEN 

kraprod/ alizarin crimson *cadmium rood : french ultramarijn * ceruleumblauw 

GEELEN:       WITEN : 

citroengeel *cadmiumgeel    titaanwit & zinkwit 

Gesso - zwart/wit/transparant/zelf maken  



 

M E D I U M S  
 GEVORDERDE EN GEMIDDELDE KUNSTENAARS 

 

 

VENICIAN terpentine  LIquin origineel  

Retoucheervernis  Vochtigebabydoekjes 

DUO Potjes   1 meter touw 

Stofvrije doek   Scrafitto pen 

Beschermende kleding & handschoenen 

 

Demo les Kristal/Glas 001  



 

TAM ART SCHOOL 
TONKINSON ART MASTERS 

Tonkinson Art Masters is een kunstschool beter bekend als TAM Art School. TAM 
is een in Zuid-Afrika geboren bedrijfsprofiel ontworpen en ontwikkeld door Leone 
onder Tonkinson CC. 
TAM Art school werd tot bloei gebracht in Europa door de stichtende directeur en 
Art Master van "The Port Elizabeth School of Fine Art" namelijk, Leone Tonkinson.  
TAM Art School is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder 
KVK 08161136.  
 
Leone Tonkinson is actief betrokken bij de ontwikkeling en empowerment van 
kunstenaars in Zuid-Afrika sinds 1981 en is nu actief in Europa sinds 2006. Leone 
geeft workshops in de introductie tot olieverfschilderen aan kunstenaars van alle 
niveaus. Ondanks haar drukke agenda als actief kunstenaar organiseert Leone ook 
elk jaar een tentoonstelling met haar leerling-kunstenaars. 
    

 
TonkinsonARTmasters – School of Oil Painting 

T H E   F I N E   A R T   O F   O I L   P A I N T I N G   T E C H N I Q U E S   W I T H   L E O N E   T O N K I N S O N 
Leone.tonkinson@gmail.com  * mobile 0641420858 * www.tonkinson-art.nl   

TAM STUDIO - OIL PAINTING WORKSHOPS * 26A Huizerweg * BUSSUM Top Kantoor & Creatief 
Tonkinson Art Masters - KNAB NL98KNAB 040 321 8896 


