Om deel te nemen aan onze cursus beeldhouwen is
er geen speciale voorkennis nodig. Interesse en
enthousiasme is voldoende om uw innerlijke
vormkracht creatief tot uiting te brengen. Er kan
gewerkt worden in hout of zachte steensoorten die
ter plaatse kunnen aangeschaft worden of zelf
meegebracht worden. Gereedschap is gratis ter
beschikking.

Workshops 2019
Beeldhouwen
Houtbewerking
IN HET PAASVERLOF:
15-16-17-18-19 april

DE ZOMERWEEK:
Zon.14 juli tot zat.20 juli

HET WEKELIJKS ATELIER
Dinsdagavond
Woensdagnamiddag

BEELDHOUWEN IN HET PAASVERLOF
Van maandag 15 april t.e.m. vrijdag 19 april van 9u
tot 17u. Er is ook de mogelijkheid om kleine
voorwerpen of speelgoed in hout zelf te maken of te
herstellen in afspraak met Roger.
Deelname in de kosten is 50 Euro /dag, begeleiding
en maaltijden inbegrepen. Deelnemen kan per dag.
Ontbijt 8u30/middagmaal 12u30/avondeten 17u.

Inlichtingen en inschrijvingen:
Roger Olyslaegers
Otterschalen 2
2460 Kasterlee

Tel 014/85 37 85
GSM 0489/42 63 79
rit.proost@scarlet.be
www.atelierroger.be

Het aantal plaatsen is beperkt. Gelieve een
voorschot te storten op rekening:
BEELDHOUWEN IN DE ZOMER
Van zondag 14 juli 14u t.e.m. zaterdag 20 juli
's avonds. De deelname in de kosten voor
begeleiding, maaltijden (3 x per dag) is 300 Euro.
Er is mogelijkheid om je tent op te slaan in het bos.

HET WEKELIJKS ATELIER
Dinsdagavond van 19u-22u30 en de
woensdagnamiddag van 13u30-17u is er ook
gelegenheid om creatief bezig te zijn met hout en
met verschillende soorten zachte steen. Ook is er
mogelijkheid om kleine voorwerpen of speelgoed in
hout zelf te maken of te herstellen. Wel op voorhand
af te spreken met Roger.
Deelname in de kosten 10€ per beurt.

Nr. BE11 4048 0291 7148
De inschrijving is definitief wanneer het
voorschot is ontvangen

* voor het paasverlof
voorschot 10€ per ingeschreven dag:
15 - 16 - 17 - 18 - 19 april 2019

* voor de zomerweek van 14 tot 20 juli '19
voorschot 50€.

