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Speciale Sieraden Vilten – workshop In deze workshop leer je hoe je ruimtelijke
vormen in vilt kunt maken. Je kiest of je een
ring, armband of ketting wilt gaan maken. Je
krijgt advies bij het bepalen van de vorm en
bij het opbouwen van de wol. Daarna ga je
lekker vilten. Het is mogelijk meerdere
sieraden te maken mits de tijd dit toelaat.
Viltervaring is niet nodig en er is ruimte voor
jouw creatieve input.
Als extra kun je eigen materialen meenemen,
zoals:
afgedankte
sieraden,
kraaltjes,
touwtjes, stukjes stof (bijv. kant of tule),
vezels van zijde of andere soorten wol. Ook
haren van huisdieren kunnen gebruikt
worden. Er is ruimte om hiermee te
experimenteren en ze te verwerken in het vilt.
Maar dat hoeft natuurlijk niet.
We werken met Merino wol die in vele kleuren en tinten aanwezig is. Samen kijken
we wat je zou willen maken en hoe je jouw idee verder kunt uitwerken tot een
interessant ontwerp. Je gaat naar huis met één of meer speciale sieraden door jou
gemaakt naar eigen ontwerp.
Kosten
57,- p.p. incl. evt. (broche/haar) spelden, gekleurde
Merino wol, alle benodigdheden, koffie/thee en wat
lekkers.
Datum en tijd
Zaterdag 14 november van 13:30-17:00 uur,
inloop vanaf 13:00 uur.
De workshop gaat door bij min. 4 deelnemers.
Inschrijven kan tot 8 november 2020.
Locatie
Naai-café Turquoise heeft een grote, gezellige
ruimte en is goed bereikbaar met het OV (bushalte
recht voor de deur). Gelegen in Haarlem-Oost is er
voldoende (gratis) parkeergelegenheid in de buurt.
Inschrijven
Stuur een e-mail met je naam, telefoonnummer, workshoptitel en datum naar:
info@brigitdaamen.nl. Je ontvangt dan per mail de betalingsgegevens met extra
informatie. Na het voldoen van de betaling is je inschrijving definitief.

