voor wie ?
voor mensen die graag met papier
bezig zijn,
voor mensen die hun geschreven
teksten, tekeningen, ... graag in een
creatieve vorm verpakken, ...

past het voor jou niet op de
aangegeven dagen, maar je bent
met vier kandidaten, dan kan
dit op een andere dag overdag
of ‘s avonds.
geef een seintje en we zoeken
naar een oplossing.

!

waar ?
atelier-k5,
hendrik consciencestraat 7,

de workshops kunnen ook op
verplaatsing gegeven worden

8020 oostkamp

WORKSHOPS 2016 - 2017

NAMIDDAGWORKSHOP: van 14 uur tot
+/- 17 uur (kom een kwartiertje
vroeger dan kan bij een kop koffie of
thee kennis gemaakt worden)
DAGWORKSHOP: van 9u30 tot 17 uur
(kom een kwartiertje vroeger dan kan
bij een kop koffie of thee kennis
gemaakt worden)

prijs ?
€ 35 voor een namiddagworkshop, alle
materiaal inbegrepen
€ 70 voor een dagworkshop, lunch en
alle materiaal inbegrepen

wil je op de hoogte blijven van
workshops in de toekomst ?
stuur een mailtje naar :
an@atelier-k5.be
je mag altijd langskomen als je
gebruik wilt maken van mijn
grote (slag)pers (60cm x 50 cm)
of van andere materialen

hoe inschrijven ?
een mailtje : an@atelier-k5.be
telefoneren : 0475 837 828

ALLERLEI
BOEKVORMEN
ATELIER K5 :
NIEUW ADRES
HENDRIK CONSCIENCESTRAAT 7,
8020 OOSTKAMP
www.atelier-k5.be

stijfselmarmeren en papier kleuren met
alcoholkleurstoffen
DAGWORKSHOP
ZONDAG 30 of MAANDAG 31 oktober 2016

hash marks met plexi of houten platten
NAMIDDAGWORKSHOP
ZONDAG 8 of DINSDAG 10 januari 2017

rolluikboekje
WORKSHOP

ZONDAG 19 of DINSDAG 21 februari 2017

klantenkaarthouder & interlocking loops
NAMIDDAGWORKSHOP
ZONDAG 13 of DINSDAG 15 november 2016

onionbinding
DAGWORKSHOP
ZONDAG 22 of DINSDAG 24 januari 2017
gekruiste structuurbinding :
basis, protective, linked, expander,
marco polo, hidden of solo
je kiest zelf welke binding je wil maken
NAMIDDAGWORKSHOP
ZONDAG 5 maart 20017

hulsboek
DAGWORKSHOP
ZONDAG 4 of DINSDAG 6 december 2016

kroonboek & vlaggenboek
NAMIDDAGWORKSHOP
ZONDAG 5 of DINSDAG 7 februari 2017

