VRIJ ATELIER
Beste cursist,
Heb je al een workshop bij mij gevolgd en heb je de
microbe te pakken? Dan kan je op je eigen tempo
verder creëren in mijn atelier!
Er wordt GEEN les gegeven. Je werkt vrij en maakt je
eigen creaties.

Praktisch…
Je krijgt gedurende een maand een eigen plaats in
mijn atelier ter beschikking. Je kan gebruik maken van
de ruimte en van alle boetseer tools. Klei en glazuur
zijn ter plaatse aan te kopen. Om complicaties tijdens
het bakken te voorkomen kan je enkel gebruik maken
van de klei en de glazuren die in mijn atelier worden
gebruikt. Enkel opbouwwerk in steengoedklei is
mogelijk. Dus geen gietwerk, porselein of draaiwerk.
De werkstukken worden voor jou afgebakken op
1150°C of 1200°C.
Je kan nadien zelf glazuren en afwerken.
Er is een keuken ter beschikking met ijskast voor je
lunch. Toilet en douches zijn eveneens aanwezig.

Data
Het atelier is enkel open op vaste tijdstippen: maandagavond; vrijdag en zaterdag gedurende de dag.
Je kan gedurende een maand je dagen vrij invullen. Voor de kostprijs heb je recht op max 12 sessies +
1 extra dag om na de biscuitbak al je creaties te glazuren en af te werken.
Er is telkens plaats voor 15 mensen.

Atelier 1:
Maandagavond: 29 april; 6, 13 en 20 mei
Vrijdag en zaterdag: 25, 26 april; 3,4, 10, 11, 17 en 18 mei

Atelier 2:
Maandagavond: 27 mei; 3, 10 en 17 juni
Vrijdag en zaterdag: 24, 25 en 31 mei; 1, 7, 8, 14 en 15 juni

Atelier 3:
Maandagavond: 24 juni; 1, 8 en 15 juli
Vrijdag en zaterdag: 27 en 28 juni; 5,6,12,13,19 en 20 juli

Betaling
Kostprijs is 80 EUR. Het bakken, de klei en de glazuur worden per persoon afgerekend naargelang de
grootte van de stukken en het aantal creaties. De glazuursessie zal plaatsvinden 4 weken na het
einde van de sessie.
Te storten op onderstaand rekeningnummer, binnen de 14 dagen na boeking op de site.

Steeds goed naam en datum van de atelierreeks vermelden bij je overschrijving. Zo vinden we je
betaling altijd terug.

Bankrekening
BNP Paribas Fortis, Markt 11, 2490 Balen
BE24 0016 8878 3538

Adres workshop
Gompelbaan 209, 2400 Mol
Het atelier is aan het kanaal aan de brug van Gompel. Toegang via de zwarte trap (laagste trap) aan
de zijkant van het gebouw

Hoe geraak ik daar?
Komende van Antwerpen de E313 volgen tot Geel West,
ring naar Mol volgen, nog voorbij Mc Donald (die zie je
rechts), dan rechts de afrit naar Gompel, baan volgen en
meedraaien naar rechts, vervolgens onder versmald
spoorwegbruggetje, dan links naar het containerpark tot
aan het kanaal.
Parkeren kan onder de brug.

Contact
Inhoudelijke info workshop: info@studio-kd.be (Katrin Dekoninck)
Voor administratieve vragen: administratie@studio-kd.be (Sabine Denissen)

