Algemene INFORMATIE
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, bv om met een stel vriend(inn)en iets te vieren (verjaardag,
maidenparty, jubileum) of voor bedrijven (personeels- of bedrijfsuitje).
Voor groepsuitjes: http://www.creapalet.nl/groepsuitjes-0003000000101.aspx

En zoek je een cadeau? Creapalet verkoopt ook eigen gemaakte unieke voorwerpen van
groot tot klein: gebruiks- en siervoorwerpen, sieraden van glas.
En zit er niets bij of heb je speciale wensen: Creapalet werkt ook in opdracht!
http://www.creapalet.nl/verkoop-0005000000101.aspx

Nieuwgierig geworden? Kom zelf eens kijken in het atelier (na afspraak) of je kunt
een van de markten bezoeken waar Creapalet regelmatig staat.
http://www.creapalet.nl/waar-en-wanneer-0028000000101.aspx

Inloopatelier met (individuele) les
Op tijdstippen die jou het beste uitkomen kun je individuele les krijgen, gecombineerd
met een knipkaart voor het inloopatelier. 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.
Meer info en prijzen: http://www.creapalet.nl/inloopatelier-0004000000101.aspx

Workshops in het algemeen
eventueel op maat aangeboden; minimaal 3 cursisten; max ca 20;
altijd inclusief koffie, thee, frisdrank; bij hele dag wel zelf lunch meenemen
overdag en/of avonden en weekends na afspraak
locatie: Garage Notweg, Notweg 38 1068 LL Amsterdam Osdorp
voorbeelden op andere zijde
Particulieren: zie hieronder voor mogelijkheden en op de website:
Voor workshops: http://www.creapalet.nl/workshops-0002000000101.aspx

Bedrijven kunnen een offerte vragen:
http://www.creapalet.nl/bedrijfsuitje-0018000000101.aspx
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Workshop Glasfusing
1 dagdeel in overleg van 13-17 uur
Kosten: € 29,00 pp (excl. materiaal- en
stookkosten). Reken voor materiaal/stookkosten
10-35 euro erbij afhankelijk van schaalgrootte.
NB. Ook sieraden maken mogelijk!
Voor info of aanmelding:

http://www.creapalet.nl/glasfusie-0012000000101.aspx

Workshop Brandschilderen
Drie dagdelen
Kosten: 100,- pp incl. materiaal
Meer info en aanmelding:

http://www.creapalet.nl/brandschilderen-17000000101.aspx

Workshop Tiffany-techniek
Drie dagdelen
Kosten: 100,- pp incl. materiaal
Meer info en aanmelding:
http://www.creapalet.nl/tiffany-0013000000101.aspx

Meerkleurendruktechniek à la Picasso
Twee dagdelen overdag of s’avonds.
Kosten: € 55,- pp incl. materiaal,
(evt. lunch zelf meenemen).
Voor meer info of aanmelding:
http://www.creapalet.nl/specials-0078000000101.aspx

Vraag/kijk ook naar

Workshop Textielbewerking
http://www.creapalet.nl/textieltechnieken-0015000000101.aspx

Workshop Keramiek
http://www.creapalet.nl/keramiek-0014000000101.aspx
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