Beste cursisten en andere belangstellenden van Atelier99
Na een hele lange tijd, wilde ik vanaf volgende week en die week erna, de cursussen weer langzaam gaan
opstarten.. ( weken maandag 31 augustus t/m vrijdag 4 september en maandag 7 t/m vrijdag 11 september )
Vanwege de speciale Corona tijd zijn er wel wat dingen verandert..
Omdat de groepen ivm de 1,5 meter afstand, wat kleiner moeten zijn ..( maximaal 7 personen ) werk ik in
eerste instantie met een aanmeldingsvolgorde.. Dus ik zou het op prijs stellen als iedereen die van plan is
weer te komen schilderen dit via de mail bevestigd (via: johanlanting@home.nl) ..
Telefonisch mag ook: 06-19314331 Dan kan ik een indeling maken ...
Ook als je niet van plan bent te komen, zou ik dat graag willen horen van iedereen..
Als er teveel aanmeldingen voor een groep komen dan ga ik in overleg kijken wat er mogelijk is om op een
ander moment een groep te maken.. of dat er dan bv een oplossing gezocht wordt van 1 keer per 2 week om
en om ...
Omdat er misschien een moment ontstaat waarin bv. de lessen even niet mogen/kunnen plaats vinden, ga ik
wel werken met series per 15 keer, maar dan kunnen de lessen bv. over 20 weken worden uitgesmeerd ..
In het atelier is genoeg ruimte om afstand te houden, ook aan de hygiëne is gedacht, handen wassen,
kwasten in een schoonmaak bak worden gewassen door mij en dan pas teruggezet enz.
De deur blijft voorlopig open staan voor de nodige ventilatie, dus wat warmere kleding meenemen is
aanbevolen ... tegen de tijd dat het echt koud wordt, wordt er in het atelier een andere manier van ventileren
aangebracht. Ook heb ik een ionisator in het atelier staan die de lucht zuivert..
Naast het fysieke lesgeven, zal digitaal het atelier ook weer van start gaan, met instructie video’s evaluaties
en een forum.. Via www.atelier99.nl kun je de nodige links vinden naar al dat moois ..
Voor degenen die zich aanmelden al aangemeld hebben en/ of weten dat ze al in een groep geplaatst zijn
hierbij nog even de betalingsgegevens:
Cursusgeld.
Het cursusgeld van een serie van 15 lessen : Kosten exclusief materiaal en incl. BTW zijn € 230,95 Exclusief
materiaal betekend dat je zelf gereedschap, (kwasten,potloden enz.) verf en papier meeneemt.
Kosten inclusief materiaal en incl. BTW zijn € 254,10 Inclusief materiaal betekent dat je gebruik mag maken
van alle gereedschap (kwasten, rollers enz.) en dat er verf en papier wordt verstrekt.
Ik hoop de meesten van jullie spoedig weer te mogen begroeten in het atelier ..en in ieder geval even van
jullie te horen via de mail .. of telefoon ..
Hartelijke groet Johan Lanting
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