Workshop Papierscheppen 2013
Papier maken is een ontspannen bezigheid voor zowel volwassenen als kinderen.
Vooral als dat ook nog eens plaats vindt in een oude boomgaard, die omgevormd is
tot wilde tuin. Van pulp, gemaakt van oud papier of ander basismateriaal, zoals
bijvoorbeeld katoen of hennep, maak je weer je eigen papier. Het proces is
eenvoudig, maar door toevoeging van allerlei materialen of kleuren ontstaan de
mooiste kunstwerkjes. Er is veel materiaal aanwezig, zoals gedroogde planten,
veertjes, draden, enz. Maar voor wie zelf wat meeneemt wordt het papier nog
persoonlijker.
Van handgeschept papier zijn prachtige boekjes of collages te maken. Natuurlijk
kunnen hierbij ook weer allerlei materialen gebruikt worden, om tot een persoonlijke
compositie te komen. U kunt denken aan fotomateriaal, zand, textiel, teksten,
gedichten, etc.
Ieder werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Individuele begeleiding is
mogelijk omdat er met kleine groepjes gewerkt wordt (4 – 6 personen).

Wit kringloop papier met toevoeging van allerlei materialen
Dag
van 10:00 – 16:00 met eigen lunchpakket
€ 25,- pp
Middag
van 14:00 – 17:00
€ 15,- pp
Ochtend
van 10:00 – 13:00
€ 15,- pp

Luxe papier wit of gekleurd
Basismateriaal pulp van o.a. katoen-hennep-linnen
van 10:00 tot 16:00 met eigen lunchpakket
van 14:00 tot 17:00
van 10:00 tot 13:00

€ 30,- pp
€ 20,- pp
€ 20,- pp

Boekje of collage
Dag
van 10:00 tot 16:00 met eigen lunchpakket
Middag
van 14:00 tot 17:00
Ochtend
van 10:00 tot 13:00

€ 30,- pp
€ 20,- pp
€ 20,- pp

Kindercursus
Ochtend of middag kringlooppapier maken

€ 10,- per kind

Dag
Middag
Ochtend

Prijzen zijn geldig bij een minimale deelname van 4 personen.
www.ryetvandijk.nl

Locatie
Boomgaard De Hul, achter de Willibrordusstraat, in Herveld Noord.

Contact
Trudy Everdij
Telefoon
:
Mobiel
:

0488-420661
06-42 404 604

Ryet van Dijk
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:
Mobiel
:
Email
:

0488-452 536
06-40 360 569
ryetvandijk@tele2.nl
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