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Atelier ArtiChic wenst u 

Prettige kerstdagen en een gezond, gelukkig en creatief 2013! 
 

Dit is alweer de allerlaatste nieuwsbrief van 2012. Het jaar is voorbij gevlogen met heel veel leuke en gezellige 
workshops, zowel thuis als op de volksuniversiteiten, waarin prachtige sieraden zijn gemaakt.  
 
Ook hebben we dit jaar zelf niet stil gezeten. Zo hebben we o.a. de opleiding `New Mokume Gane` met succes 
afgerond, de Master Class  `Boidour Hinge Box` gevolgd en we hebben ons ingeschreven voor de Masters 
Registry , the Metal Clay Masters program.  Ook heeft de Zilverklei-webwinkel niet stil gezeten. Het assortiment 
is ondertussen uitgebreid naar bijna 570 producten. Uiteraard blijven we op zoek naar leuke en handige 
artikelen voor de winkel. Heeft u suggesties? Dan horen wij dit graag. 
 

New Mokume Gane en nieuwe workshop  
  

In onze vorige nieuwsbrief hebben we het al uitgebreid gehad over New Mokume Gane, een 
totaal nieuwe methode om Art Clay Silver en Koper samen te voegen.  
 
We zijn blij te kunnen melden dat we zijn geslaagd voor deze exclusieve opleiding!  
 

Wat nog leuker is, is dat het programma nu ook is vrijgegeven door Aida Chemicals 
(de leveranciers van Art Clay in Japan) en dat we nu workshops kunnen geven met 
alle technieken. Begin januari komt de nieuwe workshop op de site, waardoor het 

voor jullie nu ook mogelijk wordt om met deze techniek fantastische sieraden te 
maken! In verband met de lange afbaktijd van de sieraden wordt het wel een 
workshop verdeeld over 2 dagdelen.  

 
 

Nieuwe formule zilverklei 
 

Aida Chemicals heeft de kwaliteit van Art Clay Silver verbeterd. In Japan is men begin dit jaar al overgeschakeld 
naar de nieuwe formule en de reacties zijn positief. De belangrijkste eigenschappen van de nieuwe Art Clay 
Silver formule zijn bij het vormen; betere verwerkbaarheid en langere werktijd, en in het droogproces; dezelfde 
droogtijd, gemakkelijker graveren en opvullen in droge staat. En eenmaal volledig gedroogd is de klei weer 
gemakkelijker naar zachte klei om te vormen omdat het goed vocht absorbeert.  
Zodra deze klei beschikbaar is zal deze in ons assortiment worden opgenomen.  
 

Workshop zilverklei en UV Hars 
 

Op donderdagavond 10 januari starten we met een korte cursus van 4 lessen Art Clay Silver gecombineerd met 
UV Acrylhars. Tijdens deze korte cursus maken we een ring waarin we UV acrylhars gaan aanbrengen. Tijdens 
deze cursus hebben we ook nog tijd om een ander sieraad te creëren.  
Prijs: € 160,- inclusief 17 gram zilverklei voor de ring en 7 gram zilverklei om nog iets anders te maken en 
natuurlijk de UV hars en de kleurpigmenten. Interesse? Schrijf u snel in, want er zijn nog maar een paar 
plaatsten beschikbaar.  
 
Meer informatie over de verschillende workshops kunt u vinden op de website. En u kunt natuurlijk altijd 
terecht voor het laatste nieuws op onze facebook pagina! Heeft u nog vragen, dan horen wij dit graag! 
 
Graag tot ziens bij Atelier ArtiChic,  
Edith van Leeuwen 

Volg ons ook op: 

http://www.mastersregistry.com/
http://www.mastersregistry.com/
http://www.facebook.com/#!/pages/Atelier-ArtiChic/324143744285485

