
CREAPALET
Algemene informatie
Creatieve Workshops & Inloopatelier



Creapalet biedt verschillende creatieve mogelijkheden aan. Accent ligt op 
diverse glasbewerkingen (glasfusie, Tiffanytechniek en brandschilderen), 
keramiek en textielbewerking. Maar ook andere technieken zijn mogelijk, zowel 
individueel als in groepsverband, bijvoorbeeld om met een stel vriend(inn)en 
iets te vieren (verjaardag, meidenparty, jubileum) of voor bedrijven (personeels- 
of bedrijfsuitje). Voor groepsuitjes:  www.creapalet.nl/groepsuitjes

En zoek je een cadeau? Creapalet verkoopt ook eigen gemaakte unieke 
voorwerpen van groot tot klein: gebruiks- en siervoorwerpen en sieraden 
van glas. En zit er niets bij of heb je speciale wensen: Creapalet werkt ook 
in opdracht!  www.creapalet.nl/verkoop

Nieuwsgierig geworden? Kom zelf eens kijken in het atelier (na afspraak) 
of je kunt een van de markten bezoeken waar Creapalet met enige regelmaat 
staat. www.creapalet.nl/waar-en-wanneer

INLOOPATELIER AL DAN NIET 
MET (INDIVIDUELE) LES
Op tijdstippen die jou het beste uitkomen 
kun je in het inloopatelier zelfstandig aan 
de slag met de techniek die bij je past. 
Heb je nog onvoldoende ervaring dan kun 
je er nog individuele les(sen)++ bij nemen. 
Op de agenda van de website staat 
wanneer het kan. Je betaalt voor de 
knipkaart (2, 5, 10 of 20x) en daarnaast 
lesgeld per keer zoveel als je nodig hebt, 
waarna je dan zelf verder kunt met de 
knipkaart. Deze formule is mogelijk voor 
alle technieken bij Creapalet.
N.b. materiaal en stookkosten zijn apart. 
Meer info en prijzen: 
www.creapalet.nl/inloopatelier

Ateliers: Garage Notweg, Notweg 38, 1068 LL  Amsterdam Osdorp
www.creapalet.nl | janine@creapalet.nl | mobiel: 06 33 617681

WORKSHOPS IN HET ALGEMEEN
Eventueel op maat aangeboden; minimaal 
3 cursisten; maximaal ca 20; altijd inclusief 
koffi e, thee of frisdrank; bij een hele dag 
wel zelf lunch meenemen, tenzij anders 
afgesproken (catering laten verzorgen kan). 
Overdag en/of avonden en weekends 
na afspraak. Locatie: Garage Notweg, 
Notweg 38 1068 LL Amsterdam Osdorp.

Particulieren: zie hieronder voor mogelijk-
heden op de website: Voor worshops: 
www.creapalet.nl/workshops

Bedrĳ ven: zo gewenst op maat via 
een offerte, neem contact op!  
www.creapalet.nl/bedrĳ fsuitje

GLASFUSING* 
Leer de beginselen van glasfusie 
en maak een schaaltje, themastuk 
(voorjaar, kerst ed.) of een glassieraad. 
Duur: een dagdeel in overleg. 
Voor info of aanmelding: 
www.creapalet.nl/glasfusie
  
BRANDSCHILDEREN*
Met contour, grisaille en emaille 
glas beschilderen.
Duur: drie dagdelen in overleg. 
Voor info of aanmelding: 
www.creapalet.nl/brandschilderen

TIFFANY-TECHNIEK*
Leer de techniek van Tiffany om 
stukken glas aaneen te solderen. 
Duur: drie dagdelen in overleg. 
Voor info of aanmelding: 
www.creapalet.nl/tiffany  
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MEERKLEURENDRUKTECHNIEK
À LA PICASSO*
Eigen ontwerp maken door 
de zgn. verloren linosnede. 
Duur: drie dagdelen in overleg. 
Voor info of aanmelding: 
www.creapalet.nl/specials  

TEXTIELBEWERKING*
Nat en droogvilten, werken 
met oplosstof, textielverf ed. 
Duur: twee dagdelen in overleg.  
Voor info of aanmelding: 
www.creapalet.nl/textieltechnieken

KERAMIEK*
De beginselen van kleibewerking: 
boetseren, kleiplaten, holle vormen, 
decoreren, glazuren.
Duur: drie dagdelen in overleg. 
Voor info of aanmelding: 
www.creapalet.nl/keramiek

* voor actuele prijzen zie onze website


