
Creatieve Workshops
Basistechnieken voor beginners

Na het volgen van een workshop kun je met de 
geleerde basistechniek zelfstandig aan de slag
in het inloopatelier van Creapalet. 

Workshop Tiffany
Tiffany is een variatie op glas-in-lood-techniek waarbij je gekleurd glas aan elkaar 
soldeert. Je kunt er voorstellingen in een plat vlak mee maken, maar ook driedimen-
sionale objecten. In de workshop komt het volgende aan bod:

Achtergrond van glas als materiaal, het gereedschap, het snijden van glas, slijpen 
van glas, omwikkelen met koperfolie, het solderen.
Oefenen met 3 verschillende objecten van eenvoudig naar moeilijker.

Kosten voor 5 sessies van elk 2,5 uur: € 95,-* incl. materiaal, koffie en thee.
Voor data neem contact op met Janine Molier.

Workshop Glasfusie
Glasfusie is een techniek waarbij je verschillende stukken glas aan elkaar laat smelten 
tot één geheel en kunt vervormen tot objecten. In de workshop leer je basistechnieken 
waarmee je zelfstandig aan de slag kunt in het inloopatelier. Aan bod komt:

Achtergrond van glas als materiaal, het gereedschap, het snijden van glas, het 
toepassen van glasverf, het maken van een gipsmal en de beginselen van de 
stooktechniek.
Uitwerken van vier à vijf variaties: collage van glas (tackfusing), eigen ontwerp 
snijden en met glasverf bewerken, reliëf van glas m.b.v. zelf ontworpen gipsmal 
(glasslumping), schaaltje of ander object (volfusie) en/of sierraden.

Kosten voor 5 sessies van elk 2,5 uur: € 105,-* incl. materiaal en stookkosten, koffie en 
thee. Voor data neem contact op met Janine Molier.

Workshop Wolvilten
In deze workshop maak je kennis met het principe van wolvilten. Onder begeleiding 
maak je een persoonlijke shawl of een fraaie lap voor een kussen van losse wol in 
kleuren naar eigen wens. Kosten voor één hele dag (10:00 - 16:00 uur): € 60,-*
incl. materiaal, lunch, koffie en thee.

Een gezellig dagje uit voor vriendinnen! Een leuk cadeau voor een verjaardag of voor 
een maiden party. Voor data neem contact op met Janine Molier.

Workshop Keramiek
Bij keramiek gaat het om het vervaardigen van kunst- of gebruiksvoorwerpen van klei 
die je al dan niet decoreert/kleurt en vervolgens bakt. Na de eerste keer bakken kun je 
ze glazuren. In de workshop komt het volgende aan bod:

De achtergrond van het materiaal klei, het bakproces en het gereedschap.
Kleibewerking: oefenen met massieve vormen (boetseren), holle vormen 
(als alternatief voor de draaischijf) en kleiplaten (objecten opbouwen).
Decoratietechnieken: polijsten, reliëf, engobe/sgraffito, majolica/kwastglazuur.

Kosten voor 5 sessies van elk 2,5 uur: € 105,-* incl. kosten voor materiaal en oven-
gebruik, koffie en thee. Voor data neem contact op met Janine Molier. 

Workshop Textieltechnieken
In deze workshop maak je kennis – en experimenteer je – met technieken en materialen 
zoals punchen, vilten, Tyvek, oplosbare stof, polyestervlies en textielverven. Het mooie 
van deze technieken is dat je je eigen stof kunt ontwerpen t.b.v. sier- of gebruiksvoor-
werpen. Denk aan wandkleden, kussens, tassen, kleding, etc.. Deze workshop kun je 
individueel volgen maar is ook een leuk dagje uit voor een eigen (besloten) groepje. 

Kosten voor één hele dag van 10:00 tot 16:00 uur: € 50,-* per persoon, incl. materiaal, 
lunch, koffie en thee. Voor data neem contact op met Janine Molier.

Voor gevorderden: inloopatelier
Voor gevorderden biedt Creapalet een inloopatelier: dit houdt in dat je op tijden in over- 
leg met een techniek naar wens aan de slag gaat, alleen of met anderen. Voorwaarde is 
dat je al aardig wat basiskennis hebt van zowel materiaal als techniek (gevorderd bent). 
Wil je gebruik maken van het inloopatelier, koop dan een: 

Knipkaart voor   5 sessies van elk 2,5 uur:  €   75,-* (vanaf de start 3 mnd. geldig)
Knipkaart voor 10 sessies van elk 2,5 uur:  € 125,-* (vanaf de start 6 mnd. geldig)
Knipkaart voor 20 sessies van elk 2,5 uur:  € 200,-* (vanaf de start 18 mnd. geldig)

Deze prijzen zijn exclusief materiaal en eventuele ovenstookkosten. Benodigde mate-
rialen zijn ter plekke bij Creapalet verkrijgbaar. Heb je interesse, kom dan vrijblijvend 
eens een kijkje nemen in het atelier (s.v.p. van tevoren bellen). Een proefknipkaart 
voor 2 sessies is verkrijgbaar voor 30 euro. Leuk om iemand cadeau te doen!

Informatie en aanmelden
Voor meer info over inlooptijden en startdata zie de website: www.creapalet.nl. Eerst 
even mailen of bellen met Janine Molier kan ook: info@creapalet.nl of 06 - 33 617 681.

* Prijzen inclusief BTW en onder voorbehoud. Actuele prijzen vind je op www.creapalet.nl.

Ateliers: Garage Notweg, Notweg 38, 1068 LL Amsterdam-Osdorp. Routebeschrijving: zie www.creapalet.nl
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