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 Open Atelier 

Op zaterdag 12 en 19 maart heeft Atelier ArtiChic Open Atelier. Tijdens het open atelier kunt u zelfstandig 
werken met alle gemakken direct bij de hand. U kunt gebruik maken van het gereedschap van ArtiChic en de 
oven staat de hele ochtend aan zodat u uw werkstukken af kunt bakken. En uiteraard ben ikzelf aanwezig om 
u met raad en daad bij te staan. 
 
Kosten voor de ochtenden zijn € 17,50 met daarbij wel de voorwaarde dat u de te gebruiken materialen 
aanschaft bij Atelier ArtiChic. Min. aantal deelnemers 5 en max. 8. Schrijf u snel in want vol is vol!!  
Voor meer informatie kunt u terecht op www.zilverklei-webwinkel.nl . 

 
 

 Webwinkel 

En ja, u leest het goed. Naast de vernieuwde website van Atelier ArtiChic is sinds februari de webwinkel van 

ArtiChic “ZILVERKLEI-webwinkel.nl “actief. Hier vindt u natuurlijk de Art Clay Silver producten en 

gereedschappen, handleidingen en nog veel meer. Voor de eerste 10 klanten hebben wij een leuke attentie bij 
hun bestelling. 

 
 

 Kunst in de Streek 

Op 9 en 10 april zal er weer een grote kunstroute plaatsvinden in de Noordelijke Bollenstreek. Natuurlijk is 
Atelier ArtiChic vertegenwoordigd op deze kunstroute. ArtiChic is te vinden met haar stand bij de Oude Pomp 
in het centrum van Hillegom. Uiteraard zijn er weer mooie sieraden te koop.  

 
 

 Nieuwe workshops 

Workshop beelden maken met Acrylic One 

In april start Atelier ArtiChic met workshops “Beelden maken met Acrylic One”. Acrylic One laat 
zich eenvoudig in iedere vorm modeleren en het laat zich uitstekend mengen met vele soorten 
vulstoffen. Daarnaast is Acrylic One een watergedragen componentensysteem en hierdoor 
vriendelijk en prettig om mee te werken.  

 
 

Workshop magneetsloten van Art Clay Silver 

In april starten we ook met workshops magneetsloten. Bent u ook altijd op zoek naar 
het juiste slot bij uw mooie edelstenen of kralen? Of ligt Oma’s (parel)ketting in 
de kast omdat deze een ouderwetse uitstraling heeft? Geef uw ketting een 
nieuwe uitstraling met een mooi slot met Art Clay Silver. Deze sluiting is dan 
gelijk de blikv(h)anger van uw ketting!  
 
Meer informatie over de workshops volgt zo spoedig mogelijk op de website. 

http://www.zilverklei-webwinkel.nl/categorie/338/open-atelier/
http://www.artichic.nl/

