Inloopatelier
De knipkaart voor het inloopatelier is bedoeld voor mensen die min of meer zelfstandig
met één of afwisselende technieken aan de gang gaan. Je kunt komen op de dagdelen die
in principe zijn aangegeven op de website: bij agenda op de homepage. Wel is een
definitieve afspraak via telefoon of mail noodzakelijk. Eenmaal afgesproken staat het
vast en reserveer ik de tijd voor je. Bij annulering < 48 uur reken ik een halve knip
Je betaalt per knip van 2,5 uur voor het gebruik van atelierruimte, gereedschappen en
koffie of thee. Naast de knip komt er, afhankelijk van de techniek, kosten voor
materiaal en/of stookkosten bij die worden bijgehouden op de knipkaart en periodiek
worden afgerekend.

Combinatie met (individuele) les
Beheers je de basistechniek (nog) niet, maar wil je toch graag iets komen doen, dan kun
je workshops volgen bij Creapalet. Die zijn echter bedoeld voor een aantal personen
tegelijk (vanaf 3 personen). Lukt het formeren van een groepje niet, dan is individuele
les ook mogelijk door een combinatie van knipkaart voor inloopatelier met apart een
vergoeding voor lesgeld. En wel op de volgende manier:
Je kiest een knipkaart (2,5,10 of 20x) met een aan aantal individuele lessen: zoveel als
nodig of gewenst. Je kunt dan op die manier je de techniek eigen maken en na de lessen
kun je verder met de eventuele rest van de knipkaart.

Kosten*
Die knipkaarten zijn er voor 2x (€34), 5x (€85), 10x (€140) en 20x (€240)
De kosten voor een (individuele) les van 2,5 uur (naast een knip van de knipkaart)
verschillen per techniek i.v.m. de wisselende benodigde begeleiding.
Zie voor de bedragen verderop bij de technieken.

Materiaal
Bij Creapalet is materiaal te koop zowel op glas-, keramiek- als textielgebied, dat je
tegen iets meer dan kostprijs kunt afnemen (prijslijsten aanwezig). Eigen meegebracht
materiaal, mits geschikt, is ook mogelijk.

Eigen ideeën of ontwerp
Mocht je zelf al ideeën hebben wat je wilt maken, neem dan ontwerpen en/of plaatjes
ed. mee en we bespreken de mogelijkheden. We vinden vast wel leuke oplossingen.

Creabibliotheek
Heb je nog geen idee, dan heb ik in mijn atelier veel boeken over diverse technieken en
(foto)boeken ter inspiratie (natuur, oceaan/vissen, dieren, kunstenaars, architectuur)
Deze leen ik niet uit, maar je kunt altijd (gratis) in het atelier komen kijken en tegen
kostprijs eventueel fotokopieën maken voor alleen eigen gebruik.
Atelier Creapalet: de Garage Notweg, Notweg 38, 1068 LL Amsterdam
Website: www.creapalet.nl Email: janine@creapalet.nl Telefoon: 0633617681

Kosten voor individuele lessen:
Voor de actuele bedragen verwijs ik naar de website: http://www.creapalet.nl

Glasbewerking
keuze uit 3 soorten glasbewerkingstechnieken; Nb later ook onderling te combineren!






Glasfusie: glas leren snijden, info over tackfuse, volfuse en slump, glasverf en mal
maken:lesgeld €12,50 per les exclusief materiaal en ovenstook.
Voor een idee materiaalkosten: enkelvoudige sieraad/hanger met spang of
verzilverde bail €6,50 en schalen tussen €10,- tot €35,- , afhankelijk van grootte en
keren stook: ovenstook gaat naar rato ruimtegebruik (1 hele glasoven is €17,50).
Tiffanytechniek: glas leren sijden, slijpen, met koperfolie omwikkelen en aan elkaar
leren solderen; lesgeld: €10,- per les exclusief glas, koperfolie en tinsoldeer dat
naar rato in rekening gebracht.
Brandschilderen: contour, grisaille en emailkleur aanbrengen in 3 lessen i.v.m. de
benodigde stook tussendoor; lesgeld €15,- per les inclusief materiaal en stookkosten.

Textiele werkvormen
Uitleg over en oefenen met machine/handborduren, nat en droogvilten, schilderen en
stempelen met textielverf, werken met oplosstof.
- 15,- per les inclusief materiaal om de technieken te oefenen, waarbij het lesmateriaal
al vast staat of
- 10,- per les exclusief materiaal: door Creapalet geleverd materiaal wordt naderhand
afgerekend (stof, fournituren ed. afhankelijk ontwerp en evt. inbreng eigen materiaal)

Keramiek
Uitleg en oefenen met boetseren, holle vormen maken, bouwen met kleiplakken en
experimenteren met een aantal decoratietechnieken, glazuren.
- 10,- per les exclusief materiaal. Ter info: broodje klei €10,-, glazuur €10,- per pot naar
rato gebruik; ovenkosten naar rato gebruik ruimte keramiekoven (1 hele oven is €15,00)
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