
Beste cursisten van Atelier99, 

(Even een aanvulling als inleiding op de nieuwsbrief die al klaarlag in het atelier, dit n.a.v. 
toespraak Rutte, aankondiging lockdown vanaf 16 december 2020 tot 19 januari 2021. 

Aangezien ik een onderwijsinstelling ben, komen de laatste lessen vanaf woensdagochtend 15 
december tm vrijdagochtend 18 december te vervallen.. De kerstvakantie duurt ook een stuk 
langer tot 19 januari)… 

Het einde van het surrealistische jaar 2020 is bijna aangebroken, een bijzonder jaar .. Hopelijk 
heeft iedereen z’n eigen creative krachtige kern behouden en allicht zelfs versterkt. Ik ben 
benieuwd wat 2021 ons brengt.. We naderen ook de eerste serie van 15 lessen, najaar 2020.. Dat 
houdt in dat de tweede lessenserie op het punt staat te beginnen.. 

Voor een aantal zal het zo zijn, omdat ze later zijn begonnen of omdat er 1 of 2 lessen zijn 
uitgevallen, dat er nog lessen tegoed overblijven in het nieuwe jaar.. Ik ga er vanuit dat iedereen 
dit voor zichzelf enigszins heeft bijgehouden... Ik hoop dat iedereen het nog goed bevalt de 
manier van inleiden via YouTube, zodat je (als je het filmpje gezien hebt tenminste) voorbereid in 
het atelier aan de slag kunt gaan.. of met je eigen thema’s natuurlijk bezig gaat ..Als je nog tips of 
opmerkingen hebt die de teken- en schilderervaring alhier nog beter kunnen maken, dan hoor ik 
het graag! 

(Aanvulling: Ik zal in de kerstvakantie elke week gewoon mijn inleidingen blijven doen via YouTube,
mensen kunnen hun werken ter evaluatie opsturen, zodat ik ze online kan behandelen, en anders 
ben ik benieuwd naar de resultaten later in januari 2021) Als er al wat cursisten willen betalen voor
de komende periode dan kan dat, .. het is nog een hele overbrugging naar 19 januari dus als 
enkelen daar geen moeite hebben zou ik daarmee geholpen zijn …vermeld dan graag dat het over
de lessen van het voorjaar 2021 gaat … 

Als er mensen willen stoppen en de tweede serie van 15 lessen niet van plan zijn te doen, hoor ik 
dat ook graag. Ik kan dan een aantal mensen die de eerste serie mee wilden doen daarvan op de 
hoogte stellen, zodat zij allicht kunnen starten.. 

De groepen blijven namelijk voorlopig zo klein in 2021, maximaal 7 personen. Nog even de 
betalingsgegevens: Het cursusgeld van een serie van 15 lessen: Kosten exclusief materiaal en incl. 
BTW zijn € 230,95 Kosten inclusief materiaal en incl. BTW zijn € 254,10 Er bestaat de mogelijkheid 
om in 2 of 4 termijnen te betalen voor de mensen die dit bezwaarlijk vinden. 

Graag even in overleg. Bankrekening nummer: NL35ABNA 0545381460 Atelier 99 t.n.v. J.P.Lanting. 
Onder vermelding van Schilderlessen 1e deel 2021 <je dagdeel ( bv woensdagochtend)> en 
voornaam/achternaam.. 

Een prettige kerstvakantie en graag tot ziens in 2021! 

Hartelijke groet Johan 


