
ONLINE CURSUS ESCHER TEKENEN 

WIE IS ESCHER? 

Tekenen volgens M.C. Escher voor beginners en gevorderden zowel voor volwassenen als 

jeugd. De Nederlandse kunstenaar Maurits Cornelis Escher (1898 – 1972) is bekend om zijn 

houtsneden, houtgravures en lithografieën, waarin hij vaak speelde met wiskundige principes. 

Het meest bekend is hij echter door zijn optische illusies, waarbij bijvoorbeeld een trap oneindig 

lijkt te stijgen of vissen overgaan in vogels om te eindigen als kikkers.  

INHOUD 

De tekenlessen ‘Escher’ zijn compleet verzorgt. Je krijgt duidelijke instructies voor het maken 

van een eigen werkstuk. De combinatie van tekenen en het gebruik van kleur maakt dat dit tot 

een evenwichtige combinatie tussen hersenactiviteit en gevoel. De lessen zijn geschikt voor 

jong en oud met een interesse in Escher of als je lekker creatief bezig wilt zijn. Tekenervaring is 

niet nodig.  

UITLEG 

Bij het maken van een werkstuk geïnspireerd door Escher gebruiken we sjablonen. Veelal 

ontstaan vanuit een geometrische vorm. Deze leer je naar eigen inzicht ontwerpen en 

vervolgens spelenderwijs met elkaar te verbinden. Je leert hierbij de regelmatige vlakverdeling 

te gebruiken die Escher dikwijls toepaste. Zo ontstaat er stap voor stap een Escher tekening die 

je verder uit kunt werken met kleurtechnieken.  

De les krijg je opgestuurd in een pdf-formaat met uitleg en foto’s van voorbeelden. 

Correspondentie over vragen en info staan vrij. 

AANVULLENDE INFORMATIE 

Aantal lessen:  Er zijn meer dan 12 lessen beschikbaar. De onlinecursus is per les  

    te verkrijgen. De eerste drie zijn de basislessen. Dit zijn: 1) puzzelen 

    met een poezenkop/vis 2) huizen bouwen via een ruitpatroon 3)  

    salamanders vanuit een driehoek. 

Materiaal:   (aquarel) papier, fineliner, marker, potlood, kleurpotlood, ecoline of  

    waterverf, schaar, plakband, stevig papier voor sjabloon. Voor  

    aanvang van de les krijg je per email door wat je nodig hebt. 

Kosten:   12.50 euro per les 

Aanmelden:   info@monartiste.nl 
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