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In de week van 29 mei tot 2 juni 2017 maakt u uw eigen beeld uit een zachte of
hardere steensoort, u kiest zelf de steen die bij u past.
Dit jaar is er ook een workshop van 11 tot 15 september 2017

De beeldhouwworkshop bestaat uit 5 dagdelen.
Hoe deze verdeeld worden over de week wordt later
bekend. U moet in elk geval 5 dagdelen aan uw beeld
werken om deze geheel af te kunnen krijgen.
Bij opgave graag aangeven of u de voorkeur geeft
aan 2 hele en 1 halve dag of 5 halve dagen. Ook
graag aangeven welk dagdeel u zeker niet kunt.

Er wordt gewerkt met zachte steensoorten zoals speksteen, serpentijn, albast en
zandsteen. Er wordt individueel gewerkt, dit houdt in dat je gestimuleerd en begeleidt
wordt in het ontdekken van je eigen vormen en ideeën.
Ervaring is niet nodig ook voor beginners zijn alle steensoorten eenvoudig te bewerken.
Onder begeleiding van Thea en Rosaline, wordt een zelf gekozen steen bewerkt met
handgereedschap. De steen en het gevoel dat u bij deze steen krijgt, liggen aan de basis
van het beeld dat gemaakt zal worden. U werkt individueel aan een steen die u zelf heeft
uitgekozen. Zodra u een basis in uw steen gemaakt heeft,
kunt u aan de vormgeving beginnen. U kunt intuïtief te werk gaan (de vorm van de steen
volgen) of een steen kiezen op basis van een idee dat u heeft.
De prijs voor deze week is € 170,==
dit is inclusief 2 lunches, koffie of thee
tijdens de workshop en gebruik van

U krijgt uitleg over het juiste gebruik van gereedschap, zoals de hamer, beitels,
verschillende soorten raspen en schuurpapier. Wij werken in de open lucht of onder een
overkapping, heerlijk buiten met de natuur dichtbij.

gereedschappen en materialen.
Het enige wat u extra moet betalen is de
steen. Deze wordt per kilo gerekend.
U kunt zelf kiezen welke steen u wilt; er
zijn verschillende soorten beschikbaar;
Albast, speksteen, serpentijn, zandsteen.
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