
  

 

 

 

 

 

Jij schildert de wereld om je heen 

mooier met iPadkunst… 
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Verder schilderen met Sketchbook Zeven module’s zelfstudie S7 

 

Les 3 Robert Zandvliet, stenen  Cy Twombly  

 

Cy Twombly, lagen en stippels  

 

Vandaag ligt jouw meeste accent op het gebruiken van layers.  

Heb je hier al vaak gebruik van gemaakt en is het gesneden koek 

voor je, fixeer je dan op de inspiratie-opdracht.  

 

De layers, lagen. 

 

Bijna elke met zorg uitgezochte app die ik op de 

ipadkunstacademie gebruik, heeft een mogelijkheid om layers te 

gebruiken.  

 

Alleen het schilderachtige Artsetpro heeft dat niet, maar dat 

programma heeft weer zoveel andere voordelen, dat ik dat 

programma er in houd,  

 

Sketchbook heeft een beperkt aantal layers, niet erg, vooral als je 

niet begonnen bent met schilderen op je ipad.  

 



2 

 

iPadkunstacademie -  Rita Koolstra - Lijsterlaan 11 - 5932 VS Tegelen 

www.ipadkunstacademie.com   

KvK: 59556218 

• Je kunt elke layer zien als een doorzichtig, transparant 

overtrekblaadje.  

• Als je 3 layers activeert, liggen 3 transparante overtrekblaadjes 

op elkaar.  

• Als je op de onderste iets schildert, een grote stip, zie je die 

door de andere blaadjes heen. 

• Als je op het bovenste overtrekblad een nog grotere stip zou 

schilderen, zie je die op de onderste niet meer.  

• Als je op de tweede laag een grotere stip dan op de bovenste 

laag zou schilderen, zou je een randje zien.  

• Je kunt links boven een layer een oogje dicht knijpen, dat is 

het zelfde als je in het echt die layer uit de stapel zou trekken 

en er op een later tijdstip weer ergens tussen zou leggen.  

 

Bekijk de demo en ga oefenen.  

 

 

Opdracht voor vandaag: 3e les 

• Lees eerst dit PDF. 

• Bekijk de demo. 

• Ga zelf een paar keer met de layers spelen.  

• Maak een eigen werk, ben je nog niet zo bekend met layers, houd 

je werk simpel. Kijk eens naar ‘de stip van Floor’ en laat je 

daardoor inspireren om grote stippen op de layers te schilderen. 
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(niet te openen in de lesbrief? Ga zelf van 1 tekening uit en maak 

hem steeds iets anders. 

• Schilder wat je wil, als je maar layers gebruikt. Je kunt ook in 

plaats van stippen, keien nemen, zoals Robert Zandvliet die als 

inspiratie gebruikt.  

• Zet de opdracht in de facebookgroepOf STUUR HET NAAR mij als 

je niet op facebook zit. Dat was het al weer voor deze les.   

 

Bekijk en geniet hier van de documentaire Robert Zandvliet   

Neem hier echt de tijd voor, hij duurt 50 minuten, maak 

aantekeningen, leer hier van. (waarschijnlijk beperkte tijd te 

zien).  

Mocht de docu verdwenen zijn, zoek dan zelf naar studie-

materiaal en foto’s van Robert Zandvliet.  

Neem hier echt de tijd voor, hij duurt 50 minuten, maak 

aantekeningen, leer hier van. (waarschijnlijk beperkte tijd te 

zien).  

 

Lieve groet van Rita  

 

 

https://www.npo.nl/close-up/03-04-2016/AT_2046023

