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Winnaar Prijsvraag Open Dag 
 

Op 19 april was er open dag bij ArtiChic. Het was een hele gezellige en drukke 
dag met veel bezoekers.  Tijdens deze dag werd er informatie verstrekt over 
onze nieuwe workshop en was er een prijsvraag.  
 
De winnaar van de prijsvraag heeft ondertussen al bericht ontvangen en een 
datum voor de gewonnen workshop is ingepland. Natuurlijk bent u ook 
nieuwsgierig hoeveel polijstkogels er nu precies in de pot zaten! Het waren er 
3139. De winnaar zat er met 3099 maar 40 kogeltjes naast. 
 

 
Nieuwe Workshops Polymeerklei en Bronsklei 
 

Met polymeerklei kunt u op eenvoudige wijze schitterende sieraden maken.  
De klei is in ontzettend veel verschillende kleuren te krijgen en onderling goed mengbaar, zodat u ook uw 
eigen kleur kunt samenstellen. Na het afbakken is de klei hard, goed te schuren en kan voor een mooie glans 
ook afgelakt worden. 
         
De workshop duurt ongeveer 3,5 uur en tijdens deze workshop krijgt u voldoende informatie mee om met 
deze technieken thuis verder zelf aan de slag te gaan.  
De prijs van deze workshop is € 40,- inclusief 4 kleuren polymeerklei en zilver- of goudfolie.   En natuurlijk 
koffie/thee met wat lekkers daarbij.  

         
 
Prachtige sieraden van Brons!  
Volg de workshop Bronsklei. We werken dan met  20 gram brons zodat u meerdere sieraden 
kunt maken. En u heeft geen ervaring nodig. Vanwege de afbaktijd en de tijd om de sieraden af 
te werken duurt deze workshop ongeveer 6 uur. 
       
De prijs van de Bronsklei workshop is € 80,- voor een hele dag of € 75,- voor 2 dagdelen en 
inclusief 20 gram bronsklei of koperklei en patina’s om het sieraad een kleur te geven. 
 
Wilt u op korte termijn een workshop volgen? Bij de onderstaande workshop is nog plaats:  

Cursus 6 lessen zilverklei  woensdag 21 mei 19.30 tot 22.00  Meer info 

Mokume Gane workshop Vrijdag 23 en 30 mei 13.00 tot 17.00 Meer info 

HotPot workshop  Donderdag 29 mei  13.30 tot 16.00 Meer info 

Basis workshop zilverklei 2 middagen Donderdag en vrijdag 5 en 6 juni 13.00 tot 16.00 Meer info 

Basis workshop Zilverklei  Zaterdag 21 juni 10.00 tot 16.00  Meer info 

 
Of u kunt natuurlijk contact opnemen om zelf een datum naar keuze af te spreken voor een workshop. 
 
Graag tot ziens bij Atelier ArtiChic,  
Edith van Leeuwen 
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e
 op de hoogte van de laatste nieuwtjes? Volg ons op     

http://www.artichic.nl/p-35-/
http://www.artichic.nl/p-42-/
http://www.artichic.nl/p-31-HotPot/
http://www.artichic.nl/p-4-zilverklei-workshops/
http://www.artichic.nl/p-4-zilverklei-workshops/
https://www.facebook.com/pages/Atelier-ArtiChic/324143744285485

