Cursusoverzicht 2e helft 2019
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3e Industrieweg 1, Hattem
steengoedhattem@ziggo.nl
038-4212290

Beeldhouwcursussen
Voor alle beeldhouwcursussen geldt: prijs incl. gebruik gereedschap, excl. steen, excl.
koffie/thee (€ 1,- per consumptie)

Beeldhouwen voor beginners
Startdatum

Dag en tijd

6 sept. 2019 Vrijdagmiddag 13.00-17.00u

Lessen
16

Prijs
€ 12,50 per keer

Later instromen mogelijk. Cursusleider: Willem Kloosterman, aanmelden
per e-mail: wkti.vof@gmail.com of tel. 06-21144667

Beeldhouwen voor beginners-gevorderden (vol)
Startdatum

Dag en tijd

17 sept. 2019 Dinsdagavond 19.00-21.30u

Lessen
13

Prijs
€ 125,(atelierkosten)

VOL!!! Voor het najaar 2019 kan men zich niet meer aanmelden.

+ € 50,- (cursusgeld)

Aanmelden bij steengoedhattem@ziggo.nl of tel. 038-4212290 en
cursusleider: Dries Jonker, e-mail: jonker.d@hetnet.nl of tel. 038-4443659

Beeldhouwen voor beginners-gevorderden
Startdatum

Dag en tijd

Lessen

Prijs

7 okt. 2019

Maandagavond 19.30-22.00u

6

€ 118,-

9 okt. 2018

Woensdagavond 19.30-22.00u

6

€ 118,-

Serie van 6 avonden met aanvulling van de andere avond

€ 118,- +€ 19,50 per extra avond

Serie van 12 avonden (maandag en woensdag)

12

€ 236,-

Geen cursus op 21 en 23 oktober wegens herfstvakantie! Doorgang bij minimaal 6 deelnemers.
Cursusleider: Bob Wierenga, aanmelden per e-mail: infobobinbeeld@home.nl
of tel. 038-4201174 / 06-15552321
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Beeldhouwen in steen, figuratief en abstract
Startdatum

Dag en tijd

23 sept. 2019 Maandagmiddag 14.00-16.30u

Lessen

Prijs

5 / 10 € 150,- voor 5x

Later instromen mogelijk. Cursusleider: professioneel beeldhouwer Erica van Seeters, aanmelding per e-mail:
ericavanseeters@planet.nl of tel. 06-25413513. Website: www.ericavanseeters.nl
Erica van Seeters biedt ook individuele supervisie (advies over werkproces, ontwikkeling, thematiek en
inspiratie) aan amateurs, gevorderden en professionals. Prijs op aanvraag.

Technisch hakken voor beginners-gevorderden (vol)
Startdatum

Dag en tijd

7 okt. 2019

Maandagochtend 9.00-12.30u

Lessen
10

Prijs
€ 120,-

Technische vaardigheden in harde steensoorten,
bijv. letters, gevelsteen, beeld naar keuze.
Indien mogelijk gebruik van eigen gereedschap.

VOL!!! Voor het najaar 2019 kan men zich niet meer aanmelden.
Cursusleider: Henk Beernink. Opgave per e-mail bij steengoedhattem@ziggo.nl

Workshop beeldhouwen in zachte steen (speksteen of mergel)
Met vrienden, familie of collega’s beeldhouwen in een ong. 3 uur durende workshop kost € 25,- per persoon,
inclusief materiaal en koffie/thee met een koek. Min. 7, max. 15 deelnemers. Meer informatie bij
steengoedhattem@ziggo.nl of 038-4212290.
Kinderfeestje: prijs op aanvraag
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Open ateliers beeldhouwen
Naast de cursussen zijn er 3 ‘open atelier’ groepen (max. 15 personen) voor goede beginners-gevorderden,
waarin zelfstandig met eigen gereedschap en niet machinaal (alleen in beperkte mate buiten) gewerkt wordt,
prijzen excl. steen en koffie/thee.

Startdatum

Dag en tijd

Weken Prijs *

3 sept. 2019 Dinsdagochtend 9.00-12.30u

13

€ 125,- of

Beschikbare plaatsen: 2

16

€ 150,- of

4 sept. 2019 Woensdagmiddag 13.30-17.00u

€ 11,- per keer (contant)

Beschikbare plaatsen: 7

6 sept. 2019 Vrijdagochtend 9.00-12.30u
Beschikbare plaatsen: 4
*In alle groepen: vrije individuele keuze in periodeduur. Minimale bezetting per groep: in winter 7, in
voorjaar/zomer 5. Dit kan inhouden dat voor een korte periode groepen samengevoegd worden.
Voor alle open atelier groepen geldt: later instromen mogelijk, inhalen gemiste keren bij een andere open
atelier groep en op dinsdagavond mogelijk binnen de betreffende periode.
Aanmelden voor een open atelier groep bij steengoedhattem@ziggo.nl of tel. 038-4212290.
Steengoed Atelier Beernink heeft verschillende soorten steen, sokkels en een beperkt assortiment
beeldhouwgereedschap verkrijgbaar. Winkel open op dinsdag- en zaterdagochtend van 10.30-12.30 uur of
op afspraak tel. 038-4443538.

Boetseercursussen
Cursusleider boetseren: Erica Hadjidakis. Voor meer informatie of aanmelding, bel met 06 –
4020 1234 of mail: erica.hadjidakis@home.nl - www.ericahadjidakis.nl

3- delige Workshop Portret boetseren van een dierbaar persoon
Je krijgt de gelegenheid om een portret te maken van je kind, kleinkind, ander familielid, bekende persoon of
idool, waar je foto’s van meeneemt.

Data: Vrijdag 6 september 14:00-16:30 uur, zaterdag 7 september 9:30-16:30 uur en
zaterdag 14 september 9:30-16:30 uur
De prijs bedraagt € 185,- inclusief gebruik gereedschap, klei, afbakken, koffie/thee en heerlijk verzorgde lunch.
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Voor beginners en gevorderden. Doorgang bij min. 4 en max. 8 deelnemers.

Boetseren voor beginners-gevorderden
Data

Dag en tijd

20 sept. t/m Vrijdagmiddag 14.00-16.30 u

Lessen Prijs
12

€ 210,-

6

€ 105,-

13 dec. 2019
Geen cursus op 18 oktober en 15 november!

19 sept. t/m Donderdagochtend 9.30-12.00 u
31 okt. 2019
Geen cursus op 17 oktober!
Evt. in overleg met de groep te verlengen t/m 12 december.

Voor alle boetseercursussen geldt: Vrij, figuratief werken met chamotte klei. Inclusief gebruik gereedschap, klei
zelf meenemen of € 10,- per brood. Bakken apart afrekenen (paar euro). Excl. koffie/thee. Minimaal 4 en
maximaal 8 deelnemers. Later instromen mogelijk als er vrije plaatsen zijn.

Workshop figuratief boetseren
Met vrienden, familie of collega’s boetseren in klei in een ong. 3 uur durende workshop kost € 30,- per
persoon, inclusief klei, bakken en koffie/thee met een koek. Min. 5, max. 20 deelnemers
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Keramiekcursussen
Cursusleider keramiek: Jan Haanstra, aanmelden of informatie: jhaanstra@ziggo.nl of tel.
038-4530762 (Website: kukelekuu.exto.nl)

Keramiek voor beginners-goede beginners
Data

Dag en tijd

30 sept. t/m Maandagavond (19.30-22.00u)
2 dec. 2019

Lessen Prijs
10

€ 165,incl. materialen*

Inhaalles: 16 december
Minimaal 7, maximaal 10 deelnemers. Nog 1 vrije plaats (10-9)
Later instromen mogelijk als er vrije plaatsen zijn.
* 10 kg klei (fijn, grof of raku), glazuren en stookkosten, excl. koffie/thee

4-delige workshop Keramiek
Data

Dag en tijd

Lessen Prijs

13 nov., 20 nov.,

Woensdagavond(19.30-22.00u)

4

28 nov., 18 dec.

€ 70,-

incl. materialen*

Minimaal 6, maximaal 9 deelnemers.
* klei (fijn, grof of raku), glazuren en stookkosten, excl. koffie/thee

Keramiek workshop voor groepen
Op verzoek 2-delige workshop voor groepen van 5-10 deelnemers. De workshop vindt altijd plaats op twee
middagen/avonden met een tussenpoos van 4-5 weken. Prijs p.p.(incl. materialen, stookkosten en koffie/thee).
5 personen: € 51,-, 6 personen: € 46,-, 7 personen: € 43,-, 8 personen: € 41,-, 9 personen: € 39,- 10 pers: € 38,-

Het volgende cursusseizoen start op 6 januari 2020

