Art Clay Instructeur
opleiding

Als officieel Art Clay instructeur krijg je tal van
mooie voordelen!
Er is een kortingsmodel voor het aankopen van zilverklei,
gereedschappen en aanverwante producten volgens het behaalde
niveau:
- 15% korting voor Niveau 1
- 25% korting voor Niveau 2
- 30% korting voor het Higher diploma.
Je wordt onderdeel van het instructeurs netwerk en krijgt
zodoende speciale nieuwsbrieven, toegang tot de
instructeursdagen, ondersteuning dmv. promotiemateriaal.
Je mag het Art Clay logo voeren.

Art Clay Instructeur worden
Ben jij ook zo enthousiast over het werken met Art Clay
Silver?
Wil je je bekwamen in de technieken en lijkt het je leuk
om je enthousiasme en kennis over te dragen aan
anderen middels workshops en cursussen?
Dan is de opleiding tot Art Clay Silver instructeur
wellicht iets voor jou!

Opleidingen
Het opleidingssysteem van Art Clay World heeft meerdere niveaus,
namelijk Instructeur Niveau 1, 2 en Higher.
Niveau 1 en 2 bestaan telkens uit 3 lesdagen.
Tijdens de opleiding van Niveau 1 en 2 worden er diverse sieraden
gemaakt. Alle projecten behandelen een andere techniek. De
technieken zijn zo op elkaar afgestemd dat je na het afronden van
opleiding 1 en 2 alle gebruikelijke technieken beheerst.
Na het behalen van niveau 1 heb je in principe voldoende kennis in
huis om basisworkshops te geven. Niveau 2 geeft verdieping en stelt
je bovendien in staat om ook workshops voor gevorderden te geven.
Higher betreft een certificering waarbij je 3 werkstukken aanlevert bij
een examencommisie voor beoordeling.
Naast deze drie niveaus kan je ook nog supplementsopleidingen
volgen.

De opleidingen worden door Zandstorm gegeven in kleine
groepjes waardoor ze optimale persoonlijke aandacht
garanderen.

Art Clay Instructeur
Niveau 1
Na het voltooien van deze opleiding beheers je de
basistechnieken en kun je mooie en kwalitatieve sieraden
maken. De technische kennis die je dan bezit is
toereikend om basisworkshops met Art Clay Silver
te geven.
In drie intensieve dagen van 10-17u zal je 6 sieraden leren maken waarin
je alle basistechnieken toepast.
De deelnameprijs per persoon voor het volgen van de opleiding is afhankelijk
van de groepsgrootte.
In de praktijk zijn de lesgroepen zelden groter dan 3 à 4 personen
995 euro incl. btw bij 1 deelnemer
895 euro incl. btw bij 2 deelnemers
795 euro incl. btw bij 3 of meer deelnemers
Prijzen zijn per persoon en zijn inclusief broodjeslunch, dranken,
materiaal en syllabus.
Bij inschrijving betaal je een voorschot van 350 euro. De rest van het cursusgeld
(afhankelijk van het aantal deelnemers) dient een maand voor aanvang van de opleiding
voldaan te worden.
De werkstukken die tijdens de opleiding gemaakt worden, worden door de lesgever in
samenspraak met de examencommissie beoordeeld. Als het resultaat voldoende is ontvang
je de uitslag en het certificaat van Craftlines. Mocht het resultaat niet voldoende zijn dan
krijg je advies van de lesgever over wat te doen om alsnog te slagen.
De 6 gemaakte juwelen blijven jouw eigendom.

Annulatievoorwaarden:
Bij annulatie tot 1 maand voor de start van de opleiding wordt er
350 euro kosten aangerekend.
Bij annulatie na 1 maand voor de start van de opleiding wordt het
volledige opleidingsbedrag aangerekend.
Kan je onverwacht door ziekte of persoonlijke redenen niet
aanwezig zijn, dan kunnen er in onderling overleg vervangdata
afgesproken worden. De extra kosten hiervoor bedragen
125 euro per extra lesdag
Voor meer informatie over deze opleiding:
info@zandstorm.com of +32 (0)476/246.056

