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 Zomeractie 3 + 1 gratis! 

In de maanden juli en augustus kunt u zeer voordelig een workshop Art Clay Silver volgen.  3+1 gratis!! 
De actie is geldig in juli en augustus en alleen als de workshop in één keer wordt geboekt voor 4 personen.  
(m.u.v. de thema workshops) 

 

  Klank en Kleurfestival 

Op zaterdag 3 september wordt voor de 3e keer het klank en kleur festival gehouden 
in Lisse. Uiteraard is Atelier ArtiChic dan aanwezig met de verkoop van Art Clay Silver 
benodigdheden en natuurlijk haar sieraden en beelden.  
 

 ArtiChic op de Jaarmarkten  

Hillegom: donderdag 18 augustus - het plein bij “De Oude Pomp” 
Voorhout: zaterdag 17 september  
Lisse:  maandag 26 september 
 

 Open Dag Kulturele Raad Hillegom  

Op zaterdag 27 augustus van 10.00 tot 13.00 wordt de jaarlijkse Open Dag gehouden bij de 
Kulturele Raad in Hillegom. Atelier ArtiChic geeft het komende cursusjaar 4 nieuwe cursussen  
Art Clay Silver en dit jaar voor het eerst 10 lessen Speksteen, zowel in het najaar als in het 
voorjaar. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kultureleraad.nl.  
 
 

 

 Open dagen Volksuniversiteit Lisse 

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 september worden de Open Dagen bij de Volksuniversiteit in Lisse gehouden. Ook 
dit jaar weer bij de volksuniversiteit een programma “Zilveren Sieraden maken”!  
Op 2 september van 19.00 tot 21.00 is ArtiChic aanwezig op de volksuniversiteit met het nieuwe programma. 
Helaas is ArtiChic 3 september van 11.00 tot 15.00 uur niet aanwezig zijn in verband met het “Klank en Kleur 
festival”, maar het cursusprogramma ligt natuurlijk wel ter inzage. Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.volksuniversiteit-lisse.nl.  
 

 Zilverklei-webwinkel.nl & prijzen 

Sinds februari dit jaar heeft Atelier ArtiChic haar 
webwinkel geopend. Helaas, door de stijgende zilverprijzen, is de prijs van de verschillende soorten zilverklei 
fors gestegen, maar de zilverklei-webwinkel.nl biedt de zilverklei producten nog steeds scherp aan. Het 

assortiment is de afgelopen maanden sterk uitgebreid (bijna 140 producten) en we zijn nog steeds nieuwe 
producten in ons assortiment aan het opnemen. Binnenkort ook kettingen met (half) edelstenen die mooi 
gecombineerd kunnen worden met Art Clay Silver hangers.  
 

 Ander nieuws: Atelier ArtiChic heeft nieuw personeel 

Op 2e Pinksterdag (13-6) is geboren: Henk en op  donderdag 16 juni zijn  
geboren Kees en Pien. De taak van deze 3 is het zorgen voor extra  
vermaak tijdens de lunch bij een workshop!  
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http://www.kultureleraad.nl/
http://www.volksuniversiteit-lisse.nl/site/Creatief%20en%20Hobby/Zilveren%20sieraden%20maken
http://www.zilverklei-webwinkel.nl/

