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Aantal personen

Prijs pp

Fuse workshop: Je legt kleurrijke glasscherven
als een 3d mozaïek op elkaar. In de oven
versmelt het glas in 24 uren (*)
Alle leeftijden.

Inclusief
Materialen voor 1 werkstuk
van ca 15 x 20 cm
Koffie of thee, cake
Duur: ca 2 1/2 uren

1-3

€ 65,-

4-6

€ 45,-

Fuse workshop (XL): Zoals hierboven
beschreven, maar dan maak je een groter
werkstuk en je hebt iets meer tijd
Alle leeftijden

Materialen voor 1 werkstuk
van 2,5 laag, ca 22 x 22 cm
Koffie of thee, cake
Duur: 4 uren

1-6

€ 90,-

Picking up the pieces: Intuïtief en zonder plan
kies je uit kleurijke scherven. Mbv koperfolie
en soldeerbout wordt het een kleurrijke
raamhanger of 3d doosje. Vanaf 13 jaar

Incl. materialen
Max. maten 30 x 40 cm
Koffie of thee, cake
Duur: 4 uren

1-6

€ 65,-

Picking up the pieces (XL): Zoals hierboven
beschreven, maar dan maak je een groter
werkstuk en je hebt meer tijd Vanaf 13 jaar

Incl. materialen,
koffie of thee, simpele lunch
Duur: 6,5 uren

1-6

€ 95,-

Cursus glas in lood, brandschilderen
of fusing: tweedaagse technische cursus,
geschikt voor mensen die thuis, hier in het atelier
of professioneel aan de slag willen gaan.

Materialen 2 werkstukken,
digitale reader en 2 x lunch.
Duur: 12 uren in 2 dagen

1

€ 290,-

2-6

€ 220,-

Idem als hierboven
Maar 1 dag dus minder uitgebreid, minder
informatie.

Materialen 1 werkstuk
1x lunch

1

€ 140,-

2-5

€ 110,-

Duur: 6 uren in 1 dag
Maken van een eigen glasproject:
Wanneer je zelfstandig kunt werken omdat je al
eens een cursus hebt gedaan kun je atelier- en
tafelruimte (ca 1 x 1.40 cm) huren. Er is dan natuurlijk ook ruimte voor vragen en antwoorden.

Coaching en advies
(*) oven wordt alleen vol geladen gestookt
Ovenstook en huur oven vanaf € 35, Glasbreuk op eigen risico

Alle genoemde prijzen inclusief 21 % BTW

Gebruik van gereedschappen
Koffie of thee

€ 12,p/uur

Exclusief: materialen. En ex.
oven stook (vanaf € 35, -)
€ 40,p/uur

