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Vanaf 6 januari bieden wij een nieuwe cursus en workshop aan:

JE EIGEN FOTO ALS PIXELMOZAIEK.
Verras jezelf of iemand anders met een prachtig wandmozaïek van je (klein)kind, huisdier of een
kunstwerk van een andere dierbare foto. Iedere foto kan omgezet worden in een patroon van kleine
kunststof pixels tot 312 kleuren! Je gaat tijdens de cursus lekker aan de slag en je zult een nieuwe
verslaving ervaren! Een fantastische hobby voor jong en oud.
Vanaf 6 januari 2014 kun je bij het KCR terecht voor al
je Pixelhobby® aankopen.
In onze winkel zullen we je adviseren en helpen bij het
maken van je eigen ontwerp/foto, zodat je met een
compleet pakket aan de slag kunt!

pixelportret van 10 x 13 cm groot
Je kunt bij het KCR op vaste dagen Pixelen tijdens de reguliere lessen:
Maandag avond
Van 19:30 tot 22:00 uur
Dinsdag middag
Van 13:00 tot 15:30 uur
Woensdag avond
Van 19:30 tot 22:00 uur
De éénmalige workshop kennis maken met Pixelen kost € 12,50 inclusief materiaal
zaterdag middag
11 januari 2014
van 14:00 uur tot 16:00 uur of
dinsdag avond
14 januari 2014
van 19:30 uur tot 21:30 uur of
woensdag middag
22 januari 2014
van 14:00 uur tot 16:00 uur
De woensdag middag workshop is met name voor ouder en kind (v.a. 10 jaar)
Onze overige workshops voor januari 2014:
Schilderworkshop All Acrylics: 1-daagse workshop van 4 uur of een hele dag met luxe lunch
woensdagmiddag
15 januari 2014 van 13:00 uur tot 17:00 uur (zonder lunch) voor € 65,zaterdagmiddag
18 januari 1014 van 13:00 uur tot 17:00 uur (zonder lunch) voor € 65,Zaterdag dagworkshop
25 januari 2014 van 10:00 uur tot 16:00 uur met luxe lunch voor € 120,Sieraden met Powertex; maak je eigen armband en/of ketting voor € 15,- per persoon
Vrijdag ochtend
24 januari van 09:30 uur tot 12:00 uur of
Vrijdag avond
24 januari van 19:30 uur tot 22:00 uur
Wilt u iemand een origineel cadeau geven, maar vindt u het lastig om een keuze te
maken. Denk dan eens aan de cadeaubon van Kunstzinnig Centrum Randstad! Wij
verpakken de cadeaubon in een mooie enveloppe. U kunt de bon thuis laten
bezorgen, maar kan ook op het adres van de begunstigde. De KCR cadeaubon, niet
alleen een leuk cadeau om te geven maar ook om te krijgen!

Kijk voor uitgebreid nieuws en de informatie voor de workshops op onze website: www.kcrandstad.nl
Heeft u ideeën, tips of wensen voor ons cursusaanbod? Laat het ons weten! De mogelijkheden zijn eindeloos
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit

