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Workshops | Cursus Beeldhouwen
Wil jij ook ontdekken hoe leuk en inspirerend beeldhouwen is, en wil je je creative
vaardigheden verder ontwikkelen? Dit kan bij atelier VONC in Nederweert, waar
diverse workshops en een cursus beeldhouwen worden georganiseerd

Voor wie

Waar

Iedereen die ervan houdt met z'n hart én handen
te werken, kan beeldhouwen. Het geeft veel
plezier en voldoening je eigen beelden tot leven
te laten komen. Ervaring of specifieke handigheid
is niet vereist. Je kan je individueel opgeven,
maar samen met vrienden of familie kan
natuurlijk ook. Er wordt ontspannen gewerkt in
kleine groepen. Hierdoor ben je verzekerd van
optimale aandacht en begeleiding van Marianne
Rijvers, kunstenares in hart en ziel.

De workshops en cursussen worden gegeven bij
atelier VONC op de Liskeshoeve, midden in de
prachtige Peel-natuur. Het atelier bevindt zich
op Schoor, een kerkgehucht vlakbij Nederweert
in midden-Limburg. Het atelier is voorzien van
een ruime, overdekte en verwarmde buitenwerkruimte. Overnachtingen zijn mogelijk in
diverse nabijgelegen B&B’s.

Wanneer
Elk eerste weekend van de maand wordt er een
workshop georganiseerd voor zowel beginners
als gevorderden. Je kunt inschrijven voor het hele
weekend, of alleen de zondag. We starten om 9u
en ronden af om circa 17u.
Of wil je regelmatig bezig zijn met beeldhouwen?
Dan kun je je opgeven voor de inspirerende
cursus beeldhouwen. De vaste cursusmiddag is
op woensdag van 13u30 tot 16u30.

Kosten
Voor de vaste cursusmiddag geldt een 5-rittenkaart à € 142,50. Deze blijft 3 maanden geldig.
De kosten voor een 2-daagse workshop zijn
€ 150,- (of € 75,- voor 1 dag) inclusief gebruik
van gereedschap. Inbegrepen zijn lunch, koffie,
thee, afsluitend drankje plus een actiefoto als
aandenken. Genoemde prijzen zijn inclusief 21%
BTW, maar exclusief steen. Vaak wordt er
gewerkt met speksteen, maar albast, serpentijn
of marmer is ook mogelijk. Een steen kun je zelf
meenemen, of kan ter plekke worden gekocht.

Meer weten
Heb je vragen of specifieke wensen? Laat het mij
weten! Ik heet je van harte welkom bij atelier
VONC op de Liskeshoeve!

Marianne Rijvers
Liskesweg 2A, 6031 SE Nederweert
06-50282189 of 0495-450160
marianne@vonc.nu
www.vonc.nu
www.facebook.com/Atelier.VONC

