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Nieuwe Cursus!!!!

Sieraden maken á la carte
Cursus met een geheel nieuw concept.
In deze cursus leert u sieraden maken met de meest uiteenlopende technieken en materialen.
Door de ruime materiaalkeuze kunt u unieke sieraden maken, binnen een budget wat bij u past.
De keuze aan technieken omvat o.a.







Edelsmeden voor beginners(*)en gevorderden
Werken met zilverklei(**)
Sieraden maken van porselein
Hout verwerken in sieraden, bv olijfhout of drijfhout
Zilver gieten
Gebruik van (edel) stenen in sieraden

*

Voor de beginners die willen leren edelsmeden is een starters pakket samengesteld voor € 12,Dit pakket bevat schuurlatjes, schuurpapier, zaagjes en metalen om basistechnieken van zagen, vijlen
en solderen te leren.
**
Zilverklei bestaat uit minuscuul kleine deeltjes puur zilver (999) die gebonden worden met een
organisch bindmiddel en water waardoor het kneedbaar is. Na drogen en bakken in een oven op 800°
brandt het organisch bindmiddel eruit, smelten de zilverdeeltjes aan elkaar en ontstaat er een
product van puur zilver.

De keuze van materialen en technieken is geheel aan u.
Gaat uw voorkeur uit naar 1 techniek dan kunt u zich gedurende de hele cursus specialiseren op de
techniek van uw keuze. Dus als u alleen wilt leren edelsmeden dan kan dat, wilt u uitsluitend werken
met zilverklei dan kan dat ook.
Sinds kort werk ik met knipkaarten. Het voordeel van de knipkaarten is , dat iedere workshop steeds
apart geboekt kan worden op dagen en tijden dat het u schikt.
Het is dus niet noodzakelijk dat u iedere week of op een vaste dag moet komen.

Passions Jewellery – Hagedisberg 28 – 4708HM Roosendaal – Telefoon 0165-554186
Website: www.passionsjewellery.nl - Email: anita@passionsjewellery.nl

Er zijn knipkaarten voor 5 of 10 lessen, de 5 lessen kaart kost € 90,-, de 10 lessen kaart € 180,- De
Knipkaarten blijven 1 jaar geldig.
Losse lessen kosten € 20,-

De cursus is inclusief gebruik van gereedschappen, ovens, koffie en thee met iets lekkers maar
exclusief de gebruikte materialen voor de sieraden.
Boeken kan vanaf 1 persoon. De lessen duren 2,5 uur.
Bij aanvang van de cursus zal precies worden uitgelegd hoe de kosten van de materialen worden
berekend. De materiaalkosten worden elke les contant afgerekend.
Het cursusgeld dient te worden overgemaakt direct na aanmelding op onderstand
bankrekeningnummer: NL 07 RABO 0105470066 ten name van J.C.M. Braat- Hopstaken
De groepen bestaan uit maximaal 4 personen zodat er voldoende aandacht is voor iedereen.
De beschikbare dagen en tijden voor deze cursus zijn:
Maandag ,donderdag en vrijdag van 9.30-12.00 uur, 13.30-16.00 uur of 19.00-21.30 uur
Dinsdag , 13.30-16.00 uur of 19.00-21.30 uur
Starten met de cursus is op ieder moment mogelijk.
In de eerste les wordt uitgelegd wat alle mogelijkheden zijn, en kunt u aan de slag met de techniek
van uw keuze. Er is inspiratie materiaal aanwezig in de vorm van boeken, foto’s en sieraden.
De materiaalkeuze om in combinatie met zilver te gebruiken is groot. Denk hierbij aan (edel)stenen,
cabouchons, hout, glaskralen, (edel)steen snoeren, parels, porselein, zilveren fournituren, geslepen
(edel)stenen enz.

Hieronder enkele voorbeelden van wat er mogelijk is

