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We hebben ons eerste cursusjaar achter de rug en kunnen terugblikken op een succes- en sfeervol jaar.
Inmiddels vinden meer dan 20 cursisten elke week de weg naar ons en we hopen door te groeien.
Daarnaast hebben we heel veel mensen kennis laten maken met ons centrum dmv onze workshops.
Hartelijk bedankt voor jullie vertrouwen in het KCR. We zijn op de goede weg en gaan door!
Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend bij ons binnen te lopen. De koffie en thee staan altijd klaar!
Behalve onze wekelijkse cursussen keramiek/boetseren, mozaïek en beeldhouwen in zachte steen, of een
combinatie van deze onderdelen, hebben wij weer een aantal aantrekkelijke workshops ingeroosterd.

Overzicht van onze workshops:
Sieraden van glas: Je weet zeker dat niemand het zelfde sieraad heeft! Maak je sieraad passend bij
je outfit ... Succes verzekerd!
18 september 2014: Donderdagavond van 19:30 tot 22:00 uur. Kosten € 19,50,- pp
Schilderen: Mixed Media
Je gaat aan de slag met acrylverf in combinatie met powertex en reliëf pasta. We voegen allerlei andere
materialen toe die voor prachtig diepte-effecten gaan zorgen.
3 oktober 2014: Vrijdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur. Kosten € 75,00 pp
Sculptuur/Tuinbeeld:
We gaan een prachtig beeld maken voor binnen en buiten met Powertex.
Als basis gebruiken we een hoofdje dat door jezelf gemaakt wordt van klei.
Dit maakt het resultaat volledig uniek en zelf gemaakt!
25 oktober 2014: Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur inclusief luxe lunch. Kosten € 85,- pp
PixelArt:
Je leert tijdens deze workshop wat de mogelijkheden zijn van Pixelen. Je maakt een klein werkstuk als
voorbereiding op een groter werkstuk dat je thuis kunt maken. Wanneer je de smaak (lees: verslaving)
te pakken hebt, kunnen we samen een pakket samen stellen van een persoonlijke foto of afbeelding.
Om lekker zelf mee aan de slag te gaan. Of als origineel Kerstcadeau voor onder de boom!
6 november 2014: Donderdagavond van 19:30 uur tot 21:30 uur. Kosten € 25,- pp

Bezoek onze website voor meer informatie:

www.kcrandstad.nl
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.

voorbeeld workshop
sculptuur/tuinbeeld

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. Tot ziens in ons centrum!
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit

