Gezond Verstand Activiteit

Datum:
Titel activiteit:

3, 10, 17, 24 november en 1 en 15 december 2014
Ochtend met als thema:

Snuffelen aan Encaustic Art

Karin Walda (van de Energiediamant)

Omschrijving activiteit:

De eerste stapjes richting Encaustic Art. Karin biedt tijdens deze
ochtenden de gelegenheid, kennis te maken met Encaustic Art.
Je kunt een tekening maken en zij zal hier en daar aanwijzingen geven
over hoe deze methode je inzicht kan geven in je patronen / blokkades /
eigenschappen, enz.
Een uitgebreide behandeling van technieken en duidingen kunnen tijdens
een workshop bij Karin verder worden uitgewerkt.
Deze workshop is inclusief koffie/thee.

Over schilderen met bijenwas

Schildering met bijenwas

Encaustic Art is een eeuwenoude schildertechniek waarbij je niet met een
penseel werkt, maar met een strijkijzer. Achterop het strijkijzer smelt je
blokjes gekleurde bijenwas, die je vervolgens over glad papier strijkt. De
was hecht zich in enkele seconden aan het papier, en door de warmte
gaan de kleuren zich prachtig vermengen. Het resultaat verrast keer op
keer. Met deze techniek kun je eindeloos variëren: van abstracte kunst tot
mandala's. Ervaring met schilderen is niet nodig! De uitkomst staat van
tevoren niet vast, wat het spannend en boeiend maakt. Het kan snel: je
kunt binnen 15 minuten een prachtig kunstwerkje maken.,
Voel je beter door moeiteloos iets moois te maken!

Aanmelden bij:
Telefoon:
E-mail:

Hillie van Akker
0511-402621
info@healnihz.com

Locatie:
Adres:
Postcode (autonavigatie)
Plaats:

Huize Healnihz
Raadhuisweg 2
9251 GH
BURGUM (Friesland)

Verzamelen vanaf:
Aanvang:
Duur van de activiteit:

09.15
09.30
2 uur

Deelname: €

12,50 (inclusief koffie/thee)
Minimaal 8 deelnemers per keer; tevens het maximum aantal!
Locatie van de workshop is Huize Healnihz, in kerstsfeer gehuld
waar men tevens leuke (kerst)cadeautjes kan kopen.
Bijvoorbeeld: setjes Encaustic Art kaarten, edelsteenhangers,
theeën/mokken, ja alles in een passende stijl opgemaakt.

Ruimte voor aanvullende
informatie

uur
uur

