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Alle workshops tot
oktober 2023 



Gebruik hiervoor steeds de correcte referentie uit de e-mail bevestiging. 
Maak één storting per inschrijving met de juiste mededeling. Doe je dat niet, dan bestaat de 
kans dat we je betaling niet kunnen terugvinden!

Minder dan 14 dagen voor afsluitdatum: 100%, 
Tussen de 31 dagen en 15 dagen voor afsluitdatum: 60%, 
Meer dan 31 dagen voor afsluitdatum: gratis annulatie.

HOE JE INSCHRIJVEN OP ONZE 
WORKSHOPS?
1. Ga naar www.zandstorm.com
2. Klik bovenaan op "Inloggen/Registreren". 
Ben je nieuw, registreer je dan eerst.
3. Als je eenmaal bent ingelogd, klik dan op je 
profielnaam en selecteer "mijn workshops" 
4. Kies je workshop uit de lijst van beschikbare 
workshops en volg de nodige stappen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Voorschotten moeten binnen de 14 dagen betaald worden na inschrijving op de 
workshop!

Omwille van het hoge percentage personen dat niet komt opdagen zonder voorschot, gaan we 
streng toekijken op het naleven van de betalingstermijn.
Wie niet op tijd betaald, zal zijn inschrijving geannuleerd zien! 
(Contacteer ons indien je een betaalspreiding wenst)
Ook mensen die de workshop op factuur wensen, moeten het voorschot op tijd betalen.

Wens je een factuur, klik dan het "factuur" vakje aan tijdens de inschrijvingsprocedure. We mailen 
je dan binnen de week een factuur voor het reeds betaalde bedrag.
Voor het eventuele saldo na de workshop, maken we op dat moment een nieuwe factuur aan.

ANNULERINGEN:
De consument heeft het recht mee te delen dat hij afziet van de onderschreven 
dienstenovereenkomst of deze substantieel wijzigt, zonder betaling van een schadevergoeding en 
zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de 
dienstenovereenkomst.
De periode van 14 dagen vervalt echter indien de annulatie of wijziging valt na de afsluitdatum van 
de workshop; een schadevergoeding zal dan verschuldigd zijn.

Berekening van de schadevergoeding bij het annuleren van een reeds betaalde 
activiteit:

Om aanspraak te kunnen maken op het resterende bedrag dient u ons eerst telefonisch te   
verwittigen (+32 (0)476 246 056) of schriftelijk via info@zandstorm.com.
       De terugbetaling zal gebeuren onder de vorm van een tegoedbon (1 jaar geldig)



Prijs: 100 euro
Voorschot: 50 euro 

Zilveren cap voor 
glashanger

  
ZilverenZilveren  
cap voorcap voor  

glashangerglashanger
  
  

Max plaatsen:
6 personen
 

Duur:
4 uur

Met deze workshop slaan we een brug 
tussen de wereld van de zilverklei en die 
van het glasfusen (vb HotPot).

Voor deze workshop zullen wij een aantal 
glasstukken voorzien die je tegen betaling kan 
aankopen of je brengt zelf een glasstuk mee 
waarvoor je een kap wilt maken.
Het glasstuk moet rechthoekig zijn om het van 
een cap te kunnen voorzien. Eerst zullen we 
het zilverstuk maken in Art Clay Silver waarbij 
we rekening houden met de krimp van het 
zilver. Vervolgens bakken we het zilver zonder 
het glasstuk en zullen het er nadien in 
bevestigen.

Eerdere ervaring met zilverklei is NIET 
vereist, dus beginners zijn steeds welkom!

De prijs van deze workshop omvat het 
gebruik van zilverklei. Heb je zelf geen 
glazen steen, dan kan je deze bij ons 
aankopen.

TIP 
ideaal voor HotPot



Prijs: 100 euro
Voorschot: 50 euro 

Gehamerde ring in
Art Clay 950

Gehamerde ringGehamerde ring
  

  

Max plaatsen:
6 personen
 

Duur:
4 uur

Bij aanvang van de les, starten we onmiddellijk 
met het maken van onze ring in Art Clay Silver 
950. Eenmaal deze gevormd is, gaat deze 1 uur 
in de oven terwijl wij gaan werken aan de ringen 
die bovenop de hoofdring komen. De ring zal 
vervolgens gehamerd en bol gezet worden zodat 
de bovenste ringen er niet kunnen afvallen.

De prijs van deze workshop omvat materialen 
en lesgeld.



Fantasiering
UV-hars

Robuust of fijn, het kan allemaal in deze
workshop!
We gaan eerst onze ring maken in zilverklei
waarna we hem voorzien van een hars die
volledig rond de ring zal gaan. De harspigmenten
geven bovendien een mooi dieptezicht aan je
ring!

De prijs van deze workshop omvat het gebruik
van 10 gram zilverklei. Wil je een robuuste,
stevige ring, dan zal je extra klei tijdens de les
moeten bijkopen.

Prijs: 80 euro
Voorschot: 50 euro 

Max plaatsen:
6 personen
 

Duur:
3 uur

FantasieringFantasiering
UV-harsUV-hars



Natuursteen met
flowercap

Jullie kiezen eerst een natuursteen (kraal) uit
onze collectie waarna we met Art Clay Silver een
originele bloemenkralenkap gaan maken.
Met 7 gram zilverklei zal het mogelijk zijn om
meerdere kappen te maken, maar het exacte
aantal is natuurlijk afhankelijk van de grootte van
je kraal.

De prijs van de workshop is inclusief lesgeld
en 7 gram Art Clay, maar exclusief de
benodigde natuursteen.

Prijs: 65 euro
Voorschot: 30 euro 

Max plaatsen:
6 personen
 

Duur:
2-3 uur



Art Clay Silver
Vrij werk

In deze workshop kan je een juweel naar keuze 
maken (vb. ring, hanger, oorbellen) volgens 
eigen ontwerp.

Heb je echter geen inspiratie, kijk dan eens naar 
de voorbeelden op onze site onder de categorie 
Art Clay Zilver.

De prijs van deze workshop bedraagt 75 euro 
waarbij 10 gr zilver is inbegrepen. Voor 
extra’s zoals zirconia, of bails wordt een 
kleine vergoeding aangerekend.

Zowel voor beginners als gevorderden!

Gratis decoratiegebruik van zilverpasta, 
zilverspuitje.

Prijs: 75 euro
Voorschot: 35 euro 

Max plaatsen:
6 personen
 

Duur:
3-4 uur



Prijs: 80 euro
Voorschot: 50 euro 

Juweel in
UV-hars

In deze workshop maken we eerst ons juweel 
met 10 gram zilverklei. Dat wordt eerst 
afgebakken en gepolijst zoals in een gewone 
workshop. Alleen gaan we nadien het juweel 
nog voorzien van een kleurtje.
Dit gaan we doen met transparante UV hars die 
we mengen met een kleurstof. Binnen een paar 
minuten wordt de hars vervolgens hard onder 
een UV lamp.

De prijs van deze workshop omvat lesgeld, 
het gebruik van 10 gram zilverklei en de UV 
hars. 

Max plaatsen:
6 personen
 

Duur:
4 uur

Juweel inJuweel in
UV-harsUV-hars



Prijs: 35 euro
Voorschot: 35 euro 

Parelring in zilver

We vertrekken van zilverdraad die we gaan 
hameren en bewerken tot een ring.
Daarna voorzien we hem met fijne zilverdraad 
van zoetwaterpareltjes. Deze design ringen zijn 
mooi en tijdloos en kunnen gedragen worden 
door jong tot oud! Bovendien zijn ze zeer 
betaalbaar wat ook weer mooi meegenomen is.

De prijs van deze workshop bedraagt 35 euro. 
Dit is inclusief lesgeld en materiaal voor 1 
ring.

Max plaatsen:
8 personen
 

Duur:
2 uur

ParelringParelring
in zilverin zilver



Prijs: 75 euro
Voorschot: 40 euro 

Zilveren 
slavenarmband

Een slavenarmband is een gladde, ronde band 
zonder sluiting. De naam komt van de slaven 
die geboeid werden met banden (handboeien) 
zonder sluiting. Gelukkig hebben de armbanden 
nu geen negatieve bijklank meer en zijn ze zeer 
geliefd. 
De slavenarmband is meestal vlak en rond maar 
wij zouden Zandstorm niet zijn als we er geen 
leuke variatie op zouden maken.
De armband die we maken zal in Sterling zilver 
925 gemaakt worden

De prijs van deze workshop bedraagt 75 
euro. Dit is inclusief lesgeld en zilver voor 2 
armbanden.

Max plaatsen:
4 personen
 

Duur:
4 uur



Zilveren ring
met golving

Bijpassend aan onze slavenarmband maken we 
mooie fijne zilveren ringen met golvingen in. 
Hierbij vertrekken we vanuit zilverdraad of 
schenenband.
Eerst worden ze tot een ring gevormd waarna 
ze in een vormijzer gaan om onze mooie 
golvingen te krijgen.

De ring die we maken zal in Sterling zilver 925 
gemaakt worden.

De prijs van deze workshop omvat het 
lesgeld, gebruik van apparatuur en 1 
zilverdraad (voor het maken van 1 ring). Wil 
je een tweede of derde ring bijmaken dan 
kan dit na aankoop van extra zilver.

Prijs: 75 euro
Voorschot: 35 euro 

Max plaatsen:
6 personen
 

Duur:
3-4 uur

ZILVEREN RING
met golving

 



Prijs: 25 euro
Voorschot: 25 euro 

Dit ietswat strakker juweel zal zeker 
perfect bij één van jullie outfits passen. 
We maken telkens opnieuw vierkantjes, 
bestaande uit Bugles en rocailles 
waarna we ze verbinden met elkaar. 
De ontstane openingen worden 
voorzien van een Rose Montée 
(= strass steentje). 
Eens je weet hoe het moet, kan je thuis 
verder aan de slag want je zal het 
juweel niet afkrijgen op 3 uurtjes.

De prijs van deze workshop omvat 
het schema en lesgeld, maar is 
exclusief de benodigde materialen.

Carré Bijou

Max plaatsen:
8 personen
 

Duur:
3 uur 

CarréCarré
BijouBijou

  



Prijs: 40 euro
Voorschot: 40 euro 

Bezwijken jullie net als ik voor dit 
fantastische juweel?
Het is echt een piece unique gemaakt 
met Superduo beads, rocailles, Drops 
en swarovki's. 
Vermits er wel wat werk is aan deze 
collier zal het een 2-delige workshop 
zijn.
Laat deze knappe ketting zeker niet 
ontbreken in jullie persoonlijke collectie!

De prijs van deze workshop omvat 
het schema en 2x lesgeld, maar is 
exclusief de benodigde materialen.

Felbegeerde 
collier

Max plaatsen:
8 personen
 

Duur:
2x 3 uur 

felbegeerdefelbegeerde
colliercollier

  



Prijs: 30 euro
Voorschot: 30 euro 

Wire wrapping betekent letterlijk "draad om 
draad draaien".
Met behulp van onze rondebektang, 
plattebektang en kniptang gaan we deze 
verzilverde draad voorzien van loops en 
draaiingen zodat we prachtige schakels 
bekomen.
Deze schakels kunnen we al dan niet voorzien 
van kraaltjes of tussenstukken. 

Vermits we werken met verzilverde koperdraad 
zijn deze juwelen niet alleen stevig, maar 
blijven ze ook lang mooi.

De prijs van de workshop is inclusief 
lesgeld, patroon en verzilverde draad, maar 
exclusief de kraaltjes die aangekocht 
moeten worden in onze winkel.

Verzilverde wire 
juwelen

Max plaatsen:
8 personen
 

Duur:
3 uur 

verzilverdeverzilverde
wirewire

juwelenjuwelen
  



Prijs: 30 euro
Voorschot: 30 euro 

Wisten jullie al dat we enorm 
veel leuke kralen hebben aan 
de muren in onze winkel? 
Tijd om daar nog eens iets mee te doen! 

Rond een spang gaan we een mix van kralen 
bevestigen met metaaldraad. Deze kralen 
kunnen variëren van kleine tot grote kralen, 
van houten tot natuurstenen, enz. Kortom, er 
is keuze genoeg in onze winkel.

De prijs van deze workshop omvat het 
schema, lesgeld, metaaldraad en spang 
maar is exclusief de benodigde kralen (die 
moeten aangekocht worden in onze 
winkel)

Collier 
Martine

Max plaatsen:
8 personen
 

Duur:
3 uur 



Prijs: 40 euro
Voorschot: 40 euro 

Deze speelse armband is niet duur qua 
materialen, maar is wel arbeidsintensief.
Daarom wordt dit een tweedelige 
workshop zodat jullie hem afkrijgen en 
er thuis niet aan moeten verder werken.

We gebruiken kubussen en rocailles 
van verschillende grootte zodat we het 
gebogen effect verkrijgen. Ik vind het 
resultaat echt chique!

De prijs van deze workshop omvat 
het schema en lesgeld, maar is 
exclusief de benodigde materialen.

Curved
Bracelet

Max plaatsen:
8 personen
 

Duur:
2x 3 uur 

CurvedCurved
BraceletBracelet

  



Prijs: 25 euro
Voorschot: 25 euro 

Komen jullie ook naar de workshop om dit 
elegante juweel te maken?
Ik kreeg de vraag om nog eens iets op het 
programma te zetten met Duo beads. 
Vandaar deze fijne halsketting die je ofwel 
met onze Miniduo beads of Superduo 
beads kan maken. De nodige uitstraling 
wordt verkregen door er swarovski's bij te 
combineren. Het resultaat is een zeer fijne, 
elegante ketting die vederlicht is om te 
dragen.

Lado
Necklace

Max plaatsen:
8 personen
 

Duur:
3 uur 

De prijs van deze workshop omvat het 
schema en lesgeld, maar is exclusief de 
benodigde materialen.

LadoLado
necklacenecklace

  



Prijs: 25 euro
Voorschot: 25 euro 

Zoals jullie wel weten blijf ik grote fan 
van Swarovski.
De magische sprankeling die de 
kristallen geven, geeft een juweel 
dadelijk zoveel meer uitstraling.
Ook bij deze oorbellen (of hanger) 
komen de toupies tot hun recht.
We bevestigen de Swarovski elementen 
en rocailles op een ronde basis waarna 
ze voorzien worden van een oorhaak 
naar keuze.

De prijs van deze workshop omvat 
het schema en lesgeld, maar is 
exclusief de benodigde materialen.

Swarovski 
oorbellen

Max plaatsen:
8 personen
 

Duur:
3 uur 

Swarovski
oorbellen

 



Knopen van
zoetwaterparels

We gaan hier leren knopen met de dubbele
draad. De knooptechniek is iets moeilijker dan
het werken met de naald om je knoop aan te
duwen, maar eens je het knopen in je vingers
hebt, heb je de perfecte parelketting!
Vanaf dan is het -basta- met extra ruimte voor of
na de parels.
Een terechte uitdaging dus voor iedereen!

In deze workshop gaan we standaard werken
met een gewone cartiersluiting; wie toch een
ander slot wenst kan dit kopen tijdens de
cursus.

Tijdens het inschrijven zal je moeten
aanduiden welke kleur van parels je wenst:
wit, grijs, groen, bruin of rozig.

Prijs: 65 euro
Voorschot: 50 euro 

Max plaatsen:
9 personen
 

Duur:
3 uur
 

ZOETWATERPARELS KNOPEN
 

 



Prijs: 140 euro
Voorschot: 70 euro 

Met een groot aantal gekleurde glasstukjes wordt 
een superknappe ambachtelijke schaal gepuzzeld.
Eerst moeten jullie een hele reeks stukjes glas 
snijden en verlijmen op de schaal. Om dit te doen 
heb je geen ervaring nodig, maar het is wel 
tijdrovend. 

Daarna zal de schaal een eerste fusebeurt krijgen. 
In het 2de deel van deze tweedelige workshop 
worden de stukjes glas bij wijze van spreken, 
ingemetseld in een papje van glasfrit en fusinglijm. 
Daarna volgt een 2de fusebeurt met daarop 
volgend nog een fusebeurt om de vorm van de 
schaal te bekomen.

Kom jij ook zo'n unieke glasschaal maken?
De workshop prijs is all-in.

Max plaatsen:
4 personen
 

Duur:
2x 3-4 uur

GEFUSEDE MOZAIEKSCHAAL
"Waaaw! Dit heb ik nog nooit gezien!"

 

Buitenkant schaal (glad/mat)



Prijs: 140 euro
Voorschot: 70 euro 

Decorum 
Mozaiek schaal

In deze workshop gaan we een 
prachtige mozaiek schaal in glas maken 
op een reeds gedecoreerde vierkante bodem. 
Deze bodem zal steeds uit een witte plaat van 
30x30 cm bestaan waarop een patroon 
van glasfrit door ons eerder werd gefused. De 
bedoeling is dat jullie transparante stukken glas 
gaan aanbrengen op deze bodemplaat waarna 
ze getackfused wordt. In een tweede workshop 
gaan jullie een speciale voegvulling aanbrengen, 
drogen en mooi opkuisen. Vervolgens zal ze 
opnieuw gefused en geslumpt worden. In totaal 
gebeuren er dus 4 fusebeurten in deze 
tweedelige workshop.
De workshopprijs is all-in.

Max plaatsen:
4 personen
 

Duur:
2x 3-4 uur

DecorumDecorum  MOZAIEK SCHAALMOZAIEK SCHAAL
  



Prijs: 60 euro
Voorschot: 60 euro 

Craquelé schaal
in glas

Met behulp van 2 kleuren glaspoeders, een 
zeef en water gaan we een craquelé effect 
proberen te creëren op het glasstuk dat we 
zullen maken. Als glasformaat kan je kiezen uit 
een ronde vorm, vierkant of langwerpig.

De prijs van deze workshop omvat het 
lesgeld en 2 fusebeurten (fusen en 
slumpen), maar is exclusief de benodigde 
glas materialen (1 laag glas en 2 kleuren 
glaspoeder). 

Max plaatsen:
4 personen
 

Duur:
2-3 uur

CraqueléCraquelé
  

schaal in glasschaal in glas
  



Glasfusing
Sgraffito

Sgraffito is van nature een kunstvorm waarbij
men figuren inkrast en eventueel opvult met
andere materialen.
Iets gelijkaardigs kunnen we bij het glasfusen
doen: we bedekken ons glaswerk eerst met de
nodige lagen verf, laten deze opdrogen en gaan
dan patronen wegkrassen. 

Hierbij kunnen we stencil patronen gebruiken of
onze eigen tekeningen overbrengen.
Naargelang de complexiteit van de tekening kan
het zijn dat je niet alles op 1 les krijgt
weggekrast, dat wordt dan huiswerk...

Om de prijs van de workshop te drukken, zal
je werken op een wit vierkant van 30x30 cm,
of 2 rechthoeken van 30x11 cm. De kleuren
laagjes kies je zelf.

Prijs: 110 euro
Voorschot: 50 euro 

Max plaatsen:
4 personen
 

Duur:
Max. 3 uur
 

werkstukkencursisten

echte



Glasfusing
Introductie HotPot

Prijs: 60 euro
Voorschot: 30 euro 

Max plaatsen:
5 personen
 

Duur:
4-5 uur 

Zelf je glazen juwelen maken, 
iedereen kan het! 
Voor deze cursus is geen voorkennis vereist.

Tijdens deze workshop leer je kennismaken met 
het gebruik van de HotPot. Je krijgt gedurende 
1u30 uitleg over de verschillende materialen en 
maakt tevens 2 glasjuweeltjes. 
We garanderen je een verrassend en superleuk 
effect!

De prijs is inclusief al het nodige 
glasmateriaal aanwezig, maar exclusief het 
gebruik van speciale fournituren zoals ring of 
oorstekers.

Wij waren de eerste verdeler en hebben 
al meer dan 200 keer deze workshop 

gegeven...

Zandstorm is de nr 1 
lesgever HotPot in België.



Glasfusing
HotPot bellen

Om deze cursus te volgen moet je al eens een
workshop glasfusing met de HotPot gevolgd
hebben want de theorie wordt niet meer
herhaald.

In deze advanced les gaan we je uitleggen hoe
je bellen in je stukjes kan laten ontstaan.

In de workshop worden 2 stuks gemaakt. In
de prijs zijn bails voor beide stukjes
inbegrepen.

Prijs: 55 euro
Voorschot: 30 euro 

Max plaatsen:
5 personen
 

Duur:
3-4 uur
 



Initiatie cursus
kralen branden

Maak in deze initiatie cursus kennis met 
het branden van je eigen glaskralen. 

Het is de bedoeling dat we van 10u tot 16u
genoeg glaskralen maken zodat je ze kan
verwerken tot een mooie halsketting of ander
juweel.

Ik ben ervan overtuigd dat je na deze workshop
verslaafd zal raken aan het maken van je eigen
kralen.

Geen ervaring vereist.

Deze dagworkshop is inclusief
broodjeslunch.

Prijs: 85 euro
Voorschot: 50 euro 

Max plaatsen:
4 personen
 

Duur:
10u-16u



Ringtops in
glas

Na een korte demonstratie gaan jullie zelf aan 
de slag en mogen jullie 4 ringtops maken.
In de ringtop wordt een schroefje voorzien zodat 
deze later bevestigd kan worden op een ring of 
hanger, zodat je hem steeds kan wisselen.

De tops worden na het branden een nachtje 
geannealed in onze oven waarna ze naar jullie 
verstuurd worden.

Prijs: 60 euro
Voorschot: 35 euro 

Max plaatsen:
4 personen
 

Duur:
2-3 uur

RingtopsRingtops
in GLASin GLAS



Er is een kortingsmodel voor het aankopen van zilverklei, 
gereedschappen en aanverwante producten volgens het behaalde 
niveau:

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.

Als officieel Art Clay instructeur krijg je tal van 

mooie voordelen!

- 15% korting voor Niveau 1
- 25% korting voor Niveau 2
- 30% korting voor het Higher diploma.

De voordelen van een

Art Clay Instructeur 



In drie intensieve dagen van 9u30-17u zal je 6 sieraden leren maken waarin je alle 
basistechnieken toepast.
De deelnameprijs van deze opleiding bedraagt € 995. In de praktijk zijn de lesgroepen 
zelden groter dan 3 à 4 personen.
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.

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 of prachtige juwelen te maken en verkopen.

IHet opleidingsprogramma:

De opleidingsprijs is inclusief broodjeslunch, dranken, materiaal en syllabus.
De 6 gemaakte juwelen blijven jouw eigendom.

Art Clay Instructeur 

Niveau 1

Voor meer informatie over de Niveau 1 opleiding, filmpjes van de 
te maken stukken, materiaallijst, andere opleidingen zoals 
Niveau 2, Higher, supplementsopleidingen, enz. scan je deze QR 
code of contacteer je ons via info@zandstorm.com. 
Je kan ons ook bellen op +32 476 246 056



In drie intensieve dagen van 9u30-17u zal je 4 sieraden leren maken waarin dieper wordt 
ingegaan op de technieken van Niveau 1.
De deelnameprijs van deze opleiding bedraagt € 995. In de praktijk zijn de lesgroepen 
zelden groter dan 3 à 4 personen.
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 Art Clay Academy. Mocht het resultaat niet voldoende zijn 
dan krijg je advies van de lesgever over wat te doen om alsnog te slagen.

Ben je al in het bezit van een Niveau 1 certificaat dan kan je je inschrijven 
voor deze advanced opleiding.
Je zal 4 projecten maken waarin gevorderde technieken voor het werken 
met Art Clay Silver worden behandeld.
Daarnaast zal je ook heel veel nuttige informatie krijgen over diverse 
producten en technieken.

Als officieel Art Clay instructeur niveau 2 krijg je tevens een korting van 25% 
voor het aankopen van zilverklei, gereedschappen en aanverwante
producten.

Het opleidingsprogramma:

Art Clay Instructeur 

Niveau 2



Deelname aan deze opleiding vereist dat je minimum geslaagd bent in Niveau 1.
Er worden tijdens deze 2-daagse opleiding 3 verschillende sieraden gemaakt.
De deelnameprijs van deze opleiding bedraagt € 550.

Normaal is het combineren van glas met zilver een hele opgave. 
Art Clay Silver maakt dit gelukkig relatief eenvoudig.
Het ideale van zilverklei is dat deze in iedere vorm om het glas heen te 
modelleren is.
Het glas en de klei kunnen daarna gezamenlijk worden afgebakken. Het 
resultaat is een schitterende combinatie van twee prachtige materialen.

Glas is echter een kwetsbaar materiaal. Dit is dan ook de reden dat het 
werken van Art Clay Silver met glas om specifieke kennis en vaardigheden 
vraagt.

In deze 2-daagse opleiding zal je de fijne kneepjes van deze techniek 
aanleren.

Het opleidingsprogramma:

Art Clay Instructeur 

Supplement Glas
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CONTACTEER ONS:
 

WWW.ZANDSTORM .COM
WWW.ZANDSTORMSHOP .COM
FACEBOOK/CREAZANDSTORM

CREANEWS NIEUWSBRIEF
ZANDSTORMTV YOUTUBE

 

We bedienen jullie graag 
in onze winkel  

woensdag & vrijdag: 10u-18u 
zaterdag: 9u-13u


