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Met de eerste warme lentedagen van dit jaar lijkt iedereen weer actiever te worden. Mensen trekken
naar buiten, werken in de tuin of voelen kriebels om creatief aan de slag te gaan. Ook bij het KCR
voelen we die kriebels en hebben daarom nog meer eendaagse workshops ingepland. Je kunt je
individueel opgeven op de gekozen data of naar wens een datum opgeven om met een vriendinnen
groep, buurvrouw of collega’s een workshop te volgen. Dit kan dan op een tijdstip dat je dat zelf wenst.
Daarnaast bieden wij natuurlijk onze reguliere wekelijkse cursussen aan: keramiek/boetseren, mozaïek,
beeldhouwen in zachte steen, PixelArt, of een combinatie van deze onderdelen. Dit kan op maandag
avond, dinsdag middag, woensdag ochtend en woensdag avond.
We wijzen je nogmaals op ons strippenkaartsysteem. Wanneer je een keer niet kunt komen, BETAAL JE
DUS OOK NIET. Voor 125 euro heb je een kaart voor 10 lessen van 2,5 uur. Genoeg tijd om prachtige
werkstukken te maken!

T evens verzorgen wij ook
KIN DE RFEE ST JES
bij het KCR of op
loc atie bij u thuis!
Overzicht van onze workshops:
Zelf geurende zeep maken en verwerken in een compositie met powertex:
21 maart 2014
Vrijdagochtend van 09:00 tot 12:00 uur. Kosten € 50,- pp
Social Media als platform om je creatieve producten te presenteren naar de buitenwereld:
3 april 2014
Donderdagavond van 19:30 tot 22:00 uur. Kosten € 17,50 pp
Paasworkshop; Bloemen en bloembollen samen met Powertex en StoneArt:
18 april 2014
Vrijdagochtend van 09:30 uur tot 12:00 uur. Kosten € 50,- pp
Schilderen op doek in reliëfs met mixed media en structuurpasta:
9 mei 2014
Vrijdag ochtend 9 mei van 10:00 uur tot 14:00 uur. Kosten € 75,- pp
Sculptuur met Powertex; we maken een beeld voor binnen of buiten:
20 juni 2014
Vrijdagochtend van 09:00 uur tot 12:00 uur. Kosten € 55,- pp
Glas sieraden maken, van prachtig gekleurd
glas maken we hangers en/of oorbellen:
Deze 2 uur durende workshop is inclusief alle
materialen en kost: 1 hanger of set oorbellen €
15,- per persoon, elk extra sieraad meer € 5,per stuk. (je maakt meerdere sieraden en
betaalt alleen wat je mee naar huis neemt).
Je kunt je hiervoor opgeven, diverse data zullen
in overleg worden ingepland.
VIDEO: Onze website heeft wat kleine aanpassingen gekregen. We hebben een knop met een link naar
diverse video’s met “Doe Het Zelf” handleidingen en andere films. De moeite van het bekijken waard.
FACEBOOK: Volg ons ook op Facebook: Kunstzinnig Centrum Randstad. Like onze pagina en onder de
eerste 300 likes wordt een unieke handgemaakte keramische bonbonschaal verloot.
Graag tot ziens in ons centrum!
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit

