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Nieuwe workshops bij Atelier ArtiChic 
 

De tijd van bedenken en testen is voorbij. En met trots presenteer ik mijn nieuwste workshops! 
 

Turn Turn Turn 
 

Schitterende dubbele ringen waarbij de buitenste ring om de 
binnenste ring heen draait. Ze worden ook wel stress ringen 
genoemd, maar ik noem ze anti- stress ringen.  
 
Ze zijn erg leuk om te maken en schitterend om te dragen. En 
je kunt de ring helemaal persoonlijk maken met een tekst erin 
of erop!   
De workshop duurt ongeveer 6 uur. Prijs € 125,- inclusief 20 gram zilverklei.  

 
 

Stoere Sliders 

Eens een keertje iets anders maken dan een ring of een hanger? 
Denk dan eens aan dit schitterende schuifarmbanden systeem!  
 

Een mooie kwaliteit Italiaans leren armband* wordt helemaal 
compleet met zelfgemaakte zilveren sliders.  De sliders zijn 
verkrijgbaar in 2 verschillende maten en ze zijn daarnaast ook erg 
leuk aan een ketting te dragen.  

 

De workshop duurt ongeveer 3 uur en kost € 55,- inclusief de leren armband. 
Dit is ook een ontzettend leuke workshop om te doen als vriendinnen- of bedrijfsuitje! 

 

Nieuwe startdatum Cursus Zilverklei van 6 lessen 
Op woensdagavond 4 november beginnen we weer met een nieuwe cursus Zilverklei. De cursus duurt  
6 lessen en verschillende technieken komen aan bod. Heb je al een keer een cursus gedaan, maar wil je nog 
extra technieken leren? Neem dan eventjes contact met me op, dan kijk ik hoe ik het in het lesprogramma 
kan passen. Klik hier voor meer informatie over de cursus. 
 

 

Atelier ArtiChic op de KreaDoe 
 

Van 28 oktober t/m 1 november is ArtiChic samen met twee ACS collega instructeurs 
(Atelier Nevada’s Dream en Renkse-Art) aanwezig op de KreaDoe.  
 
Wij geven gedurende de hele beurs kennismakingsworkshops Art Clay Silver.  
Bent u altijd al nieuwsgierig geweest naar het product Zilverklei? U kunt tijdens de 
KreaDoe de kennismakingsworkshop volgen voor € 17,50. Wilt u zeker zijn van een 

plek? Reserveer dan via deze link. Ook kunt u daar uw toegangskaartje voor de KreaDoe bestellen met € 2,50 
korting en u ontvangt dan gratis de KreaDoe shopper.   
 
Komt u ons gezellig bezoeken tijdens de KreaDoe? U vindt ons in Hal 7, stand E036. 
 
Graag tot ziens bij Atelier ArtiChic,  

Edith van Leeuwen Als 1
e
 op de hoogte van de laatste nieuwtjes? Volg ons op  

* armband is verkrijgbaar in  
   diverse kleuren en maten 

 

http://artichic.nl/workshop-turn-turn-turn-draairingen/
http://artichic.nl/workshop-turn-turn-turn-draairingen/
http://artichic.nl/stoere-sliders/
http://artichic.nl/cursus-lessen/
http://zilverklei-webwinkel.nl/kreadoe/
https://www.facebook.com/pages/Atelier-ArtiChic/324143744285485
https://registration.n200.com/survey/1aetrv7isc9wa?actioncode=SVM000252IZU

