Overzicht Workshops
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende cursusdata.
Inschrijven kan door te mailen naar: info@atelieringebollen.nl

Door in te schrijven:
Ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens, waaronder: naam,
mailadres, telefoonnummer, IP-adres, e.d. Ik gebruik deze gegevens voor mijn
administratie en om contact met je te kunnen onderhouden. Ik bewaar je
persoonsgegevens niet langer dan nodig voor dit doel. Je houdt altijd het recht om je
gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. (AVG)
Als Atelier Inge Bollen maak ik regelmatig, met de grootst mogelijke zorg, foto’s die
ik gebruik voor sociale en andere media.
Nooit zal ik achternamen vermelden of iemand “taggen”.
Als je bezwaar hebt dat je zelf of je kind gefotografeerd wordt,
geef het aan me door dan zorg ik ervoor dat dat niet gebeurd.
Vriendinnetje meedoen?
Als er ruimte en tijd is mag er natuurlijk een vriendinnetje meekomen en meedoen.
Vraag er van te voren even naar bij me of het mogelijk is.
Voor een keertjke incidenteel mee knutselen vraag ik € 10,-.
Tikkie stuur ik achteraf.

“POURING” DINSDAGAVOND

Cursusdata

Gietschilderij
MEIDENWERK WORKSHOP:
3 x op dinsdagavond

Startdatum: 7 januari
14 januari
21 januari

Leeftijd: 8 tot 13 jaar
Tijd:
18.30 – 20.00 uur
Plaats:
Kosten:

Atelier Inge Bollen
Sluitappel 8A Sint Oedenrode
€ 50,-

We gaan in deze 3 lessen 2 gietschilderijen
maken dmv. verschillende technieken:
- The dutch (met föhn)
-

Pouring cups

Inclusief: alle materiaal, doeken om op te
gieten, de beste verf en heel veel gietinspiratie.
SVP. Oude kleding aantrekken.
Voor meer info of aanmelden mail naar:
info@atelieringebollen.nl

“POURING” WOENSDAGAVOND

Cursusdata

Gietschilderij

Startdatum: 8 januari
15 januari

MEIDENWERK WORKSHOP:
3 x op woensdagavond

Leeftijd: 8 tot 13 jaar
Tijd:
18.30 – 20.00 uur
Plaats:
Atelier Inge Bollen
Sluitappel 8A Sint Oedenrode
Kosten: € 50,-

22 januari
We gaan in deze 3 lessen, 2 gietschilderijen
maken dmv. verschillende technieken:
- The dutch (met föhn)
- Pouring cups
Inclusief: alle materiaal, doeken om op te
gieten, de beste verf en heel veel gietinspiratie.
SVP. Oude kleding aantrekken
Voor meer info of aanmelden mail naar:
info@atelieringebollen.nl

Nieuwe cursussen vanaf september 2020
Regelmatig starten er weer nieuwe Knutsel Clubs, Workshops en
Meidenwerk-avonden. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe startdata?
Stuur een mail naar: info@atelieringebollen.nl
Je ontvangt een mailtje zodra de nieuwe data bekend zijn.

