open
huis
voor
kunsten

artistieke workshops 18+
in MAAK l extra
januari tot mei 2020
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MAAK is een open
huis voor kunsten
voor al wie zijn
creatieve hart
voelt kloppen.
In MAAK | extra
programmeert
MAAK workshops,
lezingen en
vrijwilligersreeksen.
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workshops
Onze workshops worden verzorgd door ervaren kunstenaars en uiterst
gedreven lesgevers. We geven vorm aan onze ideeën met keramiek, we
maken onze handen vuil met schilder- en druktechnieken, of we dansen
even het lijf los. En dat allemaal in MAAK.

niveau 1

perfect als je voor de eerste keer van iets wil proeven of
een basistechniek onder de knie wil krijgen

niveau 2

heb je reeds wat ervaring, of heb je een cursus niveau 1
achter de rug, dan bouwen we verder in deze cursus

niveau 3

verdiepende cursus (of masterclass) voor wie al heel
wat ervaring heeft
De prijs is steeds voor alle sessies, met als tweede optie
de prijs met Uitpas.
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muziek
en dans
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De ukelele geeft vrolijke, ritmische
klanken. Vier nylon snaren zijn niet
moeilijk of pijnlijk om te beheersen
en vormen haast automatisch een
akkoord. Ook als je nog nooit een
snaarinstrument hebt vastgehad,
leer je op een paar avonden
met schwung een pak liedjes
begeleiden!
niveau 1

Ukelele: samen jammen

begeleiding: Karl Catteeuw
data: 4 sessies vanaf
maandag 20 april 2020
(19.30 - 21.30 uur)
prijs: € 50 / € 45
code: 20EX102

Heb je de basiscursus ukelele
al achter de rug of kan je al
basisakkoorden wisselen, ritmes
overnemen, akkoordtekens
herkennen? Dan tillen we je in
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workshop

Ukelele voor gevorderden

niveau 3

In vier jamsessies gaan we via
telkens een ander repertoire in
op samenspel, door naar elkaar
te luisteren, elkaar aan te vullen,
akkoordinversies te zoeken, ritmes
te variëren en zo liedjes tot leven
te brengen. Je hebt best al de
basiscursus achter de rug, of al
een stevige ervaring met andere
snaarinstrumenten. Beatles, blues,
iets moderns en iets zuiders zullen
de revue passeren.

workshop

begeleiding: Karl Catteeuw
data: 6 sessies vanaf
maandag 3 februari 2020
(20 - 21.30 uur)
prijs: € 60 / € 54
code: 20EX100

workshop

begeleiding: Karl Catteeuw
data: 6 sessies vanaf
maandag 3 februari 2020
(18.30 - 20 uur)
prijs: € 60 / € 54
code: 20EX101

niveau 2

deze cursus een trapje hoger
en gaan we verder met dit
vrolijke instrument, met enkele
heel typische technieken en
versieringen.

Ukelele voor beginners

Mondharmonica spelen is vrij
makkelijk en snel te leren, ook
zonder enige voorkennis. Je leert
eenvoudige melodieën uit blues,
rock en folk spelen en krijgt de
basis van improvisatie onder de
knie. Je krijgt ook een lesboek
en heel wat tips om je muzikale
zoektocht zelf verder te zetten.
niveau 1

Pop(up)koor

workshop

Dance @ 12

begeleiding: Frie Mechele
data: 5 sessies vanaf
maandag 10 februari 2020
(19 - 21 uur)
prijs: € 60 / € 54
code: 20EX107

Crazy legs. Groove. Shimmy
shakes. Body rolls. Samen gaan
we op ontdekking in de wondere
wereld van de dans. Geen ervaring
nodig. Wel beentjes die onder je
bureau twisten van zodra er een
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niveau 1

Zing je doodgraag, maar is de
drempel tot alleen zingen je wat
te groot? Wil je in een koor zingen,
maar is een wekelijks engagement
wat te moeilijk? Dan ben je bij ons
Pop(up)koor aan het juiste adres!
Van oude swing tot radiosongs:
in zes sessies krijg je de
totaalervaring van het koorzingen
helemaal mee! Op je eentje zing je,
maar samen MAAK je muziek!

workshop

begeleiding: Daniel Frett
data: 3 sessies vanaf
donderdag 6 februari 2020
(19 - 21 uur)
prijs: € 45 / € 40
code: 20EX104

workshop

begeleiding: Laura De Moor
data: 5 sessies vanaf dinsdag
17 maart 2020 (12.15 - 13 uur)
prijs: € 25 / € 22
code: 20EX103

niveau 1

goed liedje op de radio komt. Elke
les beginnen we met een korte
opwarming waarna we een stukje
choreografie leren. We wagen ons
aan jazz en moderne dans met af
en toe een snuifje street styles,
latin en swing. Schrijf je in en kom
‘s middags met ons de benen
losschudden!

Mondharmonica

Salsa voor beginners

Bachata

begeleiding: Bruno & Ingrid Valcke
data: 8 sessies vanaf
donderdag 23 april 2020 (20 21 uur)
prijs: € 90 / € 85
code: 20EX118

workshop

begeleiding: Bruno & Ingrid Valcke
data: 8 sessies vanaf
donderdag 6 februari 2020
(20.45 - 21.45 uur)
prijs: € 90 / € 85
code: 20EX117

niveau 2

Heb je minstens 10 uur les in de
benen en vind je je weg al op de
dansvloer? Dan is deze workshop
iets voor jou! Hou er wel rekening
mee dat je samen met een
danspartner inschrijft.
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workshop

Salsa voor gevorderden

niveau 1

Je voelt de warmte van de
Dominicaanse Republiek zinderen
in deze populaire koppeldans.
We begeleiden je vanaf de
eerste stap tot je een volleerde
bachatadanser(es) bent.
Danservaring heb je niet nodig.

workshop

begeleiding: Bruno & Ingrid Valcke
data: 8 sessies vanaf
donderdag 6 februari 2020
(19.45 - 20.45 uur)
prijs: € 90 / € 85
code: 20EX116

niveau 1

MAAK haalt Cuba naar KnokkeHeist! Leer een zwierige Cubaanse
salsa op zwoele Afro-Cubaanse
muziek. We begeleiden je vanaf de
eerste stap tot je een volleerde
salsadanser(es) bent.

tekenen,
schilderen
en
grafische
technieken
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Krassen en drukken

Illustreer je eigen boek
Heb je altijd al een verhaal willen
illustreren en als boek zien
verschijnen?
In deze workshop vertrekken
we van vormen en kleine dingen
rondom ons. We leggen die vast
in schetsen en vertalen ze daarna
in 2 of 3 kleuren. We gebruiken
verschillende technieken zoals
monotype, linosnede en ecoline om
een uniek resultaat te bekomen.

workshop

begeleiding: Chiara Lammens
data: 4 sessies vanaf
zaterdag 7 maart 2020
(14 - 17 uur)
prijs: € 60 / € 54
code: 20EX106

niveau 1

begeleiding: Jana Vasilievic
data: 3 sessies vanaf
zaterdag 8 februari 2020
(13 - 17 uur)
prijs: € 60 / € 54
code: 20EX123
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workshop

We sprokkelen verhaalelementen
bij elkaar uit de onmiddellijke
omgeving en rijgen die aan elkaar
tot de schetsen tot leven komen in
een verhaal.

niveau 1

In deze workshop maak je
adembenemende afbeeldingen met
“droge naald”. We laten sporen
achter in een metalen plaat met
allerhande gereedschap (etsnaald,
roulette ...). Die plaat kunnen we
vervolgens inkten en drukken
om unieke prints te creëeren.
Droge naald is een eenvoudige
manier om de basis van etsen
te leren en na deze workshop
kun je thuis makkelijk zelf verder
experimenteren. Met deze techniek
kun je vrij improviseren en er is
geen voorkennis vereist.

Masterclasses aquarel

Modeltekenen

Tekenen naar levend model is een
unieke weg om nieuwe manieren
van kijken aan te leren. Je leert
verhoudingen zien, je let op
schaduw en licht, je krijgt oog voor
anatomie, richting, proportie en
schaal.

workshop

masterclass aquarel: ReineMarie Pinchon
data: vrijdag 27 en zaterdag
28 maart 2020 (10 - 17 uur)
prijs: € 210 / € 200
code: 20EX300

niveau 3

Boommos of een bloesem wekt
bij Reine-Marie Pinchon dezelfde
emoties op als de mooiste
landschappen. In deze workshops
toont ze tal van technieken om
bomen, bladeren of boomschors
weer te geven in aquarel.
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workshop

niveau 1

masterclass aquarel: Monique
Simonet
data: vrijdag 8 en zaterdag 9
mei 2020 (10 - 17 uur)
prijs: € 180 / € 170
code: 20EX301

workshop

begeleiding: Wendy Vandermaes
data: 5 sessies vanaf
woensdag 22 april 2020
(14 - 17 uur)
prijs: € 60 / € 54
code: 20EX122

niveau 3

Monique Simonet had de
leiding over een atelier dat
beschilderingen maakte op
meubels en nu geeft ze graag
haar liefde voor aquarel door. In
deze workshop werken we met de
schoonheid van de natuur, kleurrijk
en krachtig van uitdrukking.

handwerktechniek
en decoratie
Juwelen in beton

Bloemschikken

niveau 1
workshop

begeleiding: Lidwine Getteman
data: 5 sessies vanaf
maandag 16 maart 2020 (14 17 uur)
prijs: € 40 / € 36
code: 20EX105

begeleiding: Annie Van
Hullebusch
workshops op vrijdag: 18
januari, 21 februari, 13 maart, 3
april en 15 mei 2020 (14 - 17 uur)
code: 20EX120
workshops op zaterdag: 19
januari, 22 februari, 14 maart,
4 april en 16 mei 2020 (9 - 12 uur)
code: 20EX121
Prijs: € 55 / € 50
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workshop

Je gaat aan de slag met sierbeton
en maakt (in combinatie met
andere materialen) een hangertje
en halsketting in verschillende
vormen.

niveau 1

Verras jezelf met mooie en
hedendaagse bloemstukken.

keramiek
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workshop

begeleiding: Bart Missiaen
data: 13 sessies vanaf
dinsdag 14 januari 2020
(18.30 - 21.30 uur)
prijs: € 195 /€ 185
code: 20EX109

niveau 2

Je hebt de techniek van het
draaien al onder de knie en zoekt
meer esthetiek in de draaivorm? In
deze cursus werken we verder op
de vorm en werken we alles af met
perfecte deksels, oren en hengsels.

Draaicursus voor beginners

Maak je eigen servies

begeleiding: Bart Missiaen
data: 4 sessies vanaf
woensdag 5 februari 2020
(18.30 - 21.30 uur)
prijs: € 60 / € 54
code: 20EX108
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workshop

Draaicursus voor gevorderden

niveau 1

Maak je eigen servies, maar dan
zonder te draaien op de draaischijf.
Aan de hand van getekende mallen
en een kleiwals maken we onze
eigen kopjes, borden ...

workshop

begeleiding: Bart Missiaen
data: 12 sessies vanaf vrijdag
17 januari 2020
(14 - 17 uur)
prijs: € 180 / € 170
code: 20EX110

niveau 1

De basistechnieken van het draaien
en afdraaien van klei worden
aangeraakt, tot je zelf je eigen
potten kunt maken. Daarna gaan
we aan de slag met glazuren.

workshop

begeleiding: Anne Mortier
data: 2 sessies: op maandag
2 maart en donderdag 5
maart 2020 (14 - 21 uur)
prijs: € 110 / € 100
code: 20EX111

niveau 3

Deze workshop is geschikt voor
cursisten die al enige vorming
hebben.

Transfertechnieken met klei

Keramiek met dierlijke
vormen

Het moet niet altijd louter
functioneel zijn! In deze workshop
verwerken we kleurrijke dierlijke
vormen in ons keramisch werk,
dat we vervolgens bewerken met
onderglazuur en glazuur.

In deze workshop worden
verschillende keramische transfermogelijkheden uitgelicht. Zeefdruk,
transfer met papier, transfer op
doek, zelf je print maken met
onderglazuur en andere keramische
druktechnieken hebben na deze
workshop geen geheimen meer
voor jou.

begeleiding: Jella Onderbeke
data: 3 sessies vanaf vrijdag 6
maart 2020 (18.30 - 21.30 uur)
prijs: € 60 / € 54
code: 20EX112
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workshop

De workshop omvat een korte
duiding van termen als engobe,
sinterengobe, onderglazuur,
opglazuur, een schets van
toepassingen van transfer in de
hedendaagse keramiek. Daarna ga
je zelf aan de slag met eigen slibs
en vormgeving.

niveau 1

We maken ontwerpen van een
ludieke tas en ondertas, op basis
van de speelgoedbeesten die we
meehebben. We maken een mal van
de basisvormen, met of zonder een
draaischijf. Als we alle elementen
hebben komt het leukste: het
assembleren, het spelen met de
klei.

Draaien met porselein

De techniek van het
glazuren

niveau 3
workshop

begeleiding: Eveline Outtier
workshop 1: op dinsdag 18,
woensdag 19 en donderdag 20
februari 2020 (9.30 - 17 uur)
code: 20EX113
workshop 2: op dinsdag 28,
woensdag 29 en donderdag
30 april 2020 (9.30 - 17 uur)
code: 20EX114
prijs per sessie: € 265 / € 255

begeleiding: Leo Van der
Heyden
data: 1 sessie op zaterdag 7
maart 2020 (10 - 17 uur)
prijs: € 80 / € 72
code: 20EX119
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workshop

Eigenzinnig, weerbarstig,
onhandelbaar of verfijnd, hemels,
heerlijk om mee te werken. Over
draaien met porselein is al veel
gezegd en geschreven. In een
driedaagse workshop maak je
zelf kennis met dit edel product.
Er is aandacht voor correcte
techniek en we proberen een
aantal decoratietechnieken uit.
Deze workshop is geschikt voor
cursisten die al enige ervaring in
pottenbakken hebben.

niveau 1

Benieuwd naar de geschiedenis
van glazuur, de samenstelling, de
toepassingen en vooral: hoe je
dit zelf kunt doen? Dan is deze
workshop iets voor jou. Aan de
hand van een syllabus gaan we
snel zelf aan de slag en leren we de
basis van glazuren.

MAAKLAB
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3D printen van een growbox

Lasercutten van een bordspel

3D-printen: het spreekt tot ieders
verbeelding, maar wat is het nu
precies? Hoe werkt het en wat
kan je er mee doen? Je komt de
fundamenten van 3D-printen
te weten in deze driedelige
lessenreeks. Om eigen ontwerpen
te maken en te printen is een
basiskennis 3D-modelleren van
belang. Daarom starten we met
een workshop 3D-tekenen in het
programma Fusion 360.

De lasercutter vormt het kloppend
hart van ons MAAKLAB. De
mogelijkheden die deze grote
machine biedt zijn onvoorstelbaar!
In een driedelige lessenreeks
leren we de fundamenten van
lasercutten aan. Vooraleer we
beginnen snijden, leren we de
basis van 2D-tekenen in de
software Inkscape. Vervolgens
passen we onze opgedane kennis
toe in het ontwerpen van een
klein, draagbaar bordspel (een
schaakspel, damspel … ), waarbij
we zelf de vormgeving uitdenken en
uittekenen. Ideaal voor op reis!

Met dit programma gaan we
vervolgens aan de slag om een
kleine “growbox” te ontwerpen:
een mini-kweekkast om zaailingen
in te laten kiemen of kleine
tropische plantjes in te kweken.
Een mooie aanvulling op je urban
jungle thuis.
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workshop

begeleiding: Charles Degeyter
data: 3 sessies vanaf
woensdag 22 april (18 - 21 uur)
prijs: € 60 / € 54
code: 20EX126

workshop

begeleiding: Charles Degeyter
data: 3 sessies vanaf
woensdag 11 maart (18 - 21 uur)
prijs: € 60 / € 54
code: 20EX125

niveau 1

Daarna nemen we de verschillende
printtechnieken, toepassingen
en materialen onder de loep. Het
finale ontwerp wordt geprint met
onze printers in het MAAKLAB. De
gebruikte software in deze cursus
is gratis.

niveau 1

Alle mogelijkheden en toepassingen
van de lasercutter kun je hier
ontdekken: van tekenen in 2D tot
het maken in 3D. We leren welke
materialen we wel en niet kunnen
gebruiken en hoe we de lasercutter
instellen. Hierna kun je zelf aan de
slag kan om je ideeën fysiek te
realiseren.

lezingen
Jazzproeverij

Beethoven und Seine Zeit

Tijdens deze korte cursusreeks
kan je komen ‘proeven’ van diverse
aspecten uit de rijke jazzcultuur.
Aan de hand van audio- en
videofragmenten krijg je een
overzicht van de belangrijkste
pianotrio’s en vergelijken we
verschillende interpretaties van
bekende jazz standards. Ook de
Belgische jazz komt ruim aan bod,
met muziek van Toots Thielemans,
Philip Catherine of Bert Joris, maar
even goed van de jonge generatie
jazzmuzikanten.

lezingen door Hannelore Devaere
data: 3 sessies: op woensdag
18, 25 maart en 1 april 2020/
(18.30 - 20 uur)
prijs: € 35 / € 31
code: 20EX200

lezing

lezingen door Yves Peeters
data: 4 sessies: op woensdag
15 en 22 januari, 5 en 12
februari 2020 (17.30 tot 19 uur)
prijs: € 35 / € 31
code: 20EX201
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lezing

We nemen de Duitse Romantiek
onder de loepe, met een speciale
focus op het oeuvre van Ludwig
van Beethoven. Naar aanleiding
van de 250ste verjaardag van
zijn geboorte, gaan we samen
op zoek naar het Sublieme in het
leven en werk van deze componist.
Niet alleen de grote en beroemde
werken maar ook de minder
bekende pareltjes uit zijn oeuvre
worden voorgesteld. We kijken
ook naar de mens Beethoven, zijn
tumultueuze leven en zijn gevecht
met zijn gehoorverlies. Daarnaast
verkennen we de tijdsgeest aan
de hand van klinkende namen als
de schrijvers Goethe en Schiller,
de schilder Casper David Friedrich,
andere Weense componisten
zoals Franz Schubert en het
gedachtegoed van het Duitse
Idealisme.

vrijwilligersreeksen
Deze cursussen keramiek, tekenen, schilderen en handwerktechnieken
worden begeleid door een gemotiveerde vrijwilliger. Hier is het sociaal
aspect minstens even belangrijk als het artistieke.
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Tekenen en schilderen naar
waarneming

Schilderen met acryl

begeleiding: Freddy Verhaeghe
data: 15 sessies vanaf
donderdag 16 januari 2020
(14 - 17 uur)
prijs: € 45 / € 40
code: 20EX013

vrijwilligersreeks

begeleiding: Ingrid Willems
data: 15 sessies vanaf
dinsdag 14 januari 2020
(14 - 17 uur)
prijs: € 45 / € 40
code: 20EX016

vrijwilligersreeks

Dit schildersatelier is gericht
op experimenteel en expressief
schilderen en op het bekomen van
een eigen beeldtaal. Het gebruik
van afbeeldingen en foto’s daarbij
kan/mag een aanleiding zijn tot het
maken van een werk, maar geen doel.

Leren kijken naar vorm en kleur is
in deze reeks zeer belangrijk. Je
leert er verschillende teken- en
schildertechnieken en werkt naar
waarneming, om tot een eigen
vormentaal en compositie te
komen.

Tekenen en schilderen naar
model

Tekenen en schilderen naar
portret

begeleiding: Jozef Slabbinck
data: 5 sessies vanaf
woensdag 15 januari 2020 (14
- 17 uur)
prijs: € 50 / € 45
code: 20EX009

begeleiding: Jozef Slabbinck
data: 5 sessies vanaf
woensdag 4 maart 2020
(14 - 17 uur)
prijs: € 50 / € 45
code: 20EX010

vrijwilligersreeks

In deze cursus kan je volledig
volgens je eigen stijl een portret
tekenen en schilderen. Je komt
terecht in een fijne groep mensen
voor wie teken- en schilderplezier
belangrijk zijn en waar je leert
kijken naar je eigen resultaten.
Iedereen is welkom: beginners en
gevorderden vormen een mooi
evenwicht binnen ons atelier.

20

vrijwilligersreeks

De mens is een fascinerend
onderwerp om te tekenen of te
schilderen. Voorkennis is in deze
cursus meegenomen, maar ook
wie geen ervaring heeft, zal in onze
leuke groep aan zijn/haar trekken
komen. Het plezier van samen
schetsen staat bij ons centraal!

Tekenen en aquarelleren

Vrij schilderen

Aquarel-atelier 1
Schilderen met aquarelverf is een
boeiende techniek om je creatief
te uiten. Deze reeks is op maat
van de beginnende aquarellist. We
zorgen ervoor dat je de basis in de
vingers krijgt en leren je alles over
de combinatie van water en kleur.

Patchwork
Patchwork is een leuke, sociale
handwerktechniek waarbij lapjes
stof van verschillende kleur
en grootte aan elkaar worden
genaaid. Die lapjes genereren door
hun uiteenlopende kleuren, dessins
en vormen ontelbare
mogelijkheden. Door samen
te werken en patronen uit te
wisselen kom je tot een origineel
eindproduct. Hou je van naaien en
heb je wat stof? Welkom!

vrijwilligersreeks

begeleiding: Hilde Millet
data: 15 sessies vanaf dinsdag
14 januari 2020 (14 - 17 uur)
prijs: € 120 / € 110
code: 20EX007

Aquarel-atelier 2
De smaak van het aquarelleren
te pakken? We tillen jou, als
gevorderde aquarelist, naar een
hoger niveau en laten je met een
eigen stijl tot ontplooiing komen.

begeleiding: Margriet De Meulder
data: 11 sessies vanaf
maandag 13 januari 2020
(14 - 17 uur)
prijs: € 40 / € 36
code: 20EX001

vrijwilligersreeks

begeleiding: Hilde Millet
data: 15 sessies vanaf woensdag
15 januari 2020 (9 - 12 uur)
prijs: € 120 / € 110
code: 20EX008

vrijwilligersreeks

begeleiding: Jean Ferleu
reeks op dinsdag: 15 sessies
vanaf 14 januari 2020
(14 - 17 uur)
code: 20EX002
reeks op donderdag: 15 sessies
vanaf 16 januari (14 - 17 uur)
code: 20EX003
prijs: € 45 / € 40
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vrijwilligersreeks

begeleiding: Guido Michiels
data: 11 sessies vanaf
maandag 13 januari 2020
(14 - 17 uur)
prijs: € 33 / € 30
code: 20EX006

Schilder je graag met acryl,
aquarel of olieverf? Dan is ons
schildersatelier iets voor jou! Bij
ons kun je in alle vrijheid en op jouw
tempo je creativiteit ontwikkelen.
De keuze van de onderwerpen is
geheel aan jou. Zowel beginners als
gevorderden zijn welkom.

vrijwilligersreeks

We combineren tekenen met
aquarelleren: zo kan jij op beide
vlakken meer vaardigheden
opdoen. Via verschillende thema’s
oefenen we allerlei technieken.

Gebruikskeramiek

Pottendraaien

begeleiding: Luc Vanwelden
data: 19 sessies vanaf
woensdag 15 januari 2020
(18.30 - 21.30 uur)
prijs: € 152 / € 142
code: 20EX012

vrijwilligersreeks

begeleiding: Claude Merveille
reeks op maandag: 19 sessies
vanaf 13 januari 2020 (9 - 12 uur)
code: 20EX004
prijs: € 152 / € 142
reeks op vrijdag: 17 sessies
vanaf 17 januari 2020 (18.30 21.30 uur)
code: 20EX005
prijs: € 136 / € 126

Je leert klei voorbereiden, kneden
en draaien tot diverse basisvormen
op elektrische draaischijven. Er
wordt ook aandacht besteed aan
het bakken en glazuren.
vrijwilligersreeks

In deze reeks ligt de focus op
steengoed. Een kop koffie drinken
uit een ambachtelijk gemaakt
kopje, een gerecht in een
handgemaakt bord, verse soep in
een unieke kom, fruit in een mooie
zelfgedraaide schaal … Alles ziet er
veel mooier uit en smaakt zoveel
beter uit een met passie gemaakt
keramieken voorwerp.

Vrije keramiek
Powertex

We laten de draaischijf voor wat
hij is en leren we je verschillende
technieken van opbouwkeramiek.

begeleiding: Damienne Tanghe
data: 5 sessies vanaf
woensdag 12 februari 2020
(14 - 17 uur)
prijs: € 40 / € 36
code: 20EX011
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vrijwilligersreeks

vrijwilligersreeks

begeleiding: Brigitte Weyler
data: 11 sessies vanaf
maandag 13 januari 2020
(14 - 17 uur)
prijs: € 88 / € 79
code: 20EX015

Powertex is een textielverharder
waarmee je prachtige beelden kan
maken. Je maakt een figuur of
beeld met o.a. zelfhardende klei.
Na het drogen worden de beelden
bekleed met powertex en
afgewerkt met stone art om een
‘steen-effect’ te creëren. Met een
extra kleuraccent geef je het beeld
een persoonlijke toets.

MAAK, Open Huis voor Kunsten
Van Steenestraat 9, 8300 Knokke-Heist
T: +32 50 630 850
E-mail: maak@knokke-heist.be
Inschrijven via mijnacademie.be/maak of op het secretariaat.
Openingsuren secretariaat:
Elke weekdag: 8.30 - 12 uur en 13.30 - 18 uur
Zaterdag: 8.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Zon- en feestdagen gesloten
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