DATA WORKSHOPS
November 2010- juni 2011

1-daagse workshop Speksteen

1-daagse workshop Boetseren

zaterdag van 10.00-16.00 uur

zaterdag van 10.00-16.00 uur:

20 november 2010

15 januari 2011

12 februari 2011

9 april 2011

Workshops

Workshop Boetseren van 4 dagdelen
Workshop Speksteen van 4 dagdelen
Dinsdag van 13.30-16,00

4,11,18 en 25 januari

Dinsdag van 19.30-22.00

4,11,18 en 25 januari

Dinsdag van 13.30-16.00

10,17,24 en 31 mei

Steen als sieraad
14.00 tot 16.00

of

op woensdagen
19.30 tot 21.30

Dinsdag van 13.30-16,00

1, 8, 15 en 22 mrt

Dinsdag van 19.30-22.00

1, 8, 15 en 22 mrt

Dinsdag van19.30-22.00

10,17,24 en 31 mei

Deze workshops worden georganiseerd op
locatie van Kunst en Beelden.
Workshops gaan door bij deelname van 6
personen. Maximale groepsgrootte is 10.

Speksteen

10 november
15 december

15 december

9 februari

9 februari

13 april

13 april

8 juni

8 juni

Bovengenoemde workshops worden gehouden op
locatie van de Kunstkring Capelle aan de Bongerd
14, 2904 VM Capelle aan den IJssel.
Inschrijvingen worden alleen in behandeling
genomen na aanmelding via info@kunstenbeelden.nl

Kunst en Beelden
Nancy Hagman – van Zundert
Atelier:
Bellinistraat 36
2901 KA
Capelle aan den IJssel
010-2021915
06-23537791
info@kunstenbeelden.nl
www.kunstenbeelden.nl

Boetseren
Steen als sieraad

Speksteen

Boetseren

Werken met speksteen is voor iedereen te
leren. De steen laat zich makkelijk bewerken
met vijl en rasp. Na het vormgeven begint het
glad maken van de steen d.m.v. schuren.
De steen waar u mee begon is niet meer te
herkennen, zo mooi zal het resultaat zijn.

Het werken met klei kent ongekende
mogelijkheden; van gebruiksvoorwerpen tot
figuratieve of abstracte beelden. Van
onbewerkt tot zeer gedecoreerd met glazuur.
Tijdens de workshop wordt gewerkt met een
bepaald thema of een te hanteren techniek.

Wilt u dat unieke materiaal ook eens ervaren?
Dat kan!
Er zijn 2 mogelijkheden:

Maak nader kennis met boetseren en volg een
workshop. Er zijn 2 mogelijkheden:

•

•

•
1-daagse workshop
lestijden van 10 tot 16.00 uur
kosten 55,koffie, thee en lunch inbegrepen
•
workshop van 4 dagdelen
’s middags 13.30-16.00 uur of
’s avonds van 19.30 tot 22.00 uur
kosten 70,koffie en thee inbegrepen

1-daagse workshop
lestijden van 10 tot 16.00 uur
kosten 55,koffie, thee en lunch inbegrepen
workshop van 4 dagdelen
’s middags van 13.30-16.00 uur of
’s avonds van 19.30 tot 22.00 uur
kosten 70,koffie en thee inbegrepen

Voor beide workshops geldt dat u geen
gereedschap hoeft mee te nemen. Houd wel
rekening met materiaalkosten. (10-15 euro
afhankelijk van de grootte van de steen)

Dit is inclusief het gebruik van gereedschap.
Materiaalkosten zijn circa 10 euro.
Uw werkstuk laten bakken? Dat kan, reken
voor het stoken op 5,- per kilo, uw werkstuk
kan na 2 tot 3 weken opgehaald worden.

Voor deelname s.v.p. contact opnemen.

Tip: Geef iemand een workshop cadeau!

Sieraden
Zelf sieraden maken is van alle tijden. Wilt u
echt iets unieks maken? Dat kan door zelf een
hanger in (spek)steen te maken. Tijdens de
workshop leert u een hanger maken die te
dragen is aan een zogenaamde spang of koord.
•

workshop
’s middags 14.00-16.00 uur of
’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur
kosten 17,50
koffie en thee inbegrepen
inclusief materiaal voor 1 sieraad

•

workshop bij u op locatie
duur: 2 uur
kosten 125,- voor max. 10 personen
inclusief materiaal voor 1 sieraad.

De workshop op locatie is uitstekend geschikt
voor bijvoorbeeld een “vriendinnen”-avond, of
als onderdeel van een teamuitje of een
verjaardagspartijtje. U heeft alleen een grote
tafel nodig. Tevens worden voor locaties
binnen Capelle aan den IJsel geen reiskosten
gerekend.

Voor data workshops zie ommezijde.

