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Beste Kratjes cursisten, kleiers en
sympathisanten,
Ons werkjaar is voorbij en met onze
opendeur in schoonheid afgesloten.
Vooraleer de vakantie op z’n laatste
pootjes loopt en we weer drukdruk
met vanalles bezig zijn geven we
graag al een inkijk in ons najaarprogramma.
Ons kleiatelier is opgeruimd en alles
staat aan kant om terug te starten. De
cursusreeksen starten op dinsdag 18
september, een reeks van 6 lessen die
loopt tot de herfstvakantie.
Mogen we er u bij deze aan herinneren
dat onze cursusreeksen voor iedereen
openstaan. Hopelijk gaan we jullie in
grote getallen terugzien bij de start van
ons nieuwe werkjaar.
Het kratjes team

Ons klei-atelier is alle weken open,
behalve tijdens de schoolvakanties.
Dinsdagavond van 19.30u tot 22.00u.
Woensdagvoormiddag van 9.00u tot 11.30u.
[wegens succes is woensdag volzet]
Donderdag voor- en namiddag is er kleiatelier en speksteen technieken van 10.00u
tot 12.30u en van 13.30u tot 16.00u.
Bijdrage in onkosten € 5 per sessie. Voor
deze ateliers is er altijd begeleiding aanwezig.

het vrij klei-atelier

Introductie klei-atelier
dinsdagavond van 19.30u tot 22.00u
18 en 25 september 2, 9, 16 en 23 oktober
2018 - 6 lessen
Lesgevers: Ludo, Jan en Stanny
Bijdrage € 55 - Reeks beperkt tot 10 deelnemers,
betaling geldt als volgorde van inschrijving

[Wegens succes is deze reeks volzet]
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Onze AFDELING SCHILDEREN
gaat in dezelfde filosofie verder:
Zoals gewoonlijk laten we 2 cursussen
naast elkaar lopen, een groep Aquarel en
een groep Olieverf en Acryl. Voor deze
cursussen wordt een maximum van 10
cursisten per reeks gehandhaafd. Betaling
geldt als volgorde van inschrijving.
Aquarel reeks 1
Dinsdagavond van 19.30u tot 22.00u
18 en 25 september 2, 9, 16 en 23 oktober
2018 - 6 lessen
Lesgever: Guido Torfs
Bijdrage € 48
Olieverf en Acryl reeks 1
Dinsdagavond van 19.30u tot 22.00u
18 en 25 september 2, 9, 16 en 23 oktober
2018 - 6 lessen
Lesgever: Mella Anthonissen
Bijdrage € 48

Cursussen en workshops

‣

Ons aanbod voor het najaar is nog
niet volledig, deze wordt nog verder
aangevuld.

‣

Dus hou onze website in de gaten
voor verdere updates.

Inschrijven
via onze website: www.kratje.be
via e-mail: atelier@kratje.be
via telefoon: 03 663 37 14 of
0473 25 04 62
Voor de klei-ateliers is geen inschrijving
nodig en deze wordt ter plaatse betaald.
Voor de cursussen, workshops en introductie
klei vragen we de deelnemers om vooraf in
te schrijven en te betalen op rekening:
IBAN: BE11 7331 6109 9448
BIC-code: KREDBEBB
volwassenenatelier ’t KRATJE vzw,
2990 Gooreind-Wuustwezel
Bij overschrijving noteert u uw naam, de dag
en de naam van de cursus of workshop.

Cursus aquarel

volwassenenatelier ’t KRATJE vzw

Al onze activiteiten gaan door in het
'Vormingscentrum' Gasthuisstraat 7,
2990 Gooreind-Wuustwezel.
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