De cursist wordt individueel begeleid en mag ezels,
paletten, paletmessen e.d. gebruiken. Verf, kwasten,
doek en beeldhouwgereedschappen worden door de
cursisten meegebracht. Eventueel kan tegen een kleine
vergoeding gebruik gemaakt worden van verf.

een schilderij (30x40 cm) in acryl of gemengde
materialen. De groep kan natuurlijk ook samen een groter
werkstuk maken. Een dagdeel kost incl. materialen,
koffie/thee 30 euro p.p. Een volledig verzorgde dag
begint na ontvangst met koffie/thee rond 10 uur met een
inleiding van het project (zie suggesties onder). We
werken een paar uur en lunchen met soep, salade en
belegde broodjes. Om ongeveer 16.00 u wordt de dag
afgesloten met een drankje en hapjes. De prijs voor een
workshop van 10-17 uur incl. koffie/thee, lunch,
materialen, ‘n drankje en hapjes na bedraagt 75 euro p.p.

In de omgeving van de Overasseltse vennen kan je in
een ontspannen sfeer cursussen en workshops volgen in
beeldhouwen, schilderen en tekenen.

Op www.artine.nl/werkcursisten.html vind je een overzicht
van werkstukken gemaakt door cursisten.

Suggesties eendaagse workshops:

CURSUSSEN

WORKSHOPS

De lessen zijn gericht op het ontwikkelen van de
persoonlijke voorliefde van de cursist voor een of
meerdere kunstuitingen. Je kunt je zowel technisch als
creatief bekwamen.
Je kunt leren beeldhouwen in klei, mergel, speksteen,
albast, serpentijn en in hardere steensoorten zoals
kalksteen en petit granit. Als schildertechniek kun je
aquarel, gouache, acryl, olieverf en gemengde
technieken beoefenen, zowel met mes als met kwast en
penseel. Daarnaast kan ik je wegwijs maken in
mozaïektechnieken voor binnen- en buitenobjecten.

Workshops worden gegeven in meerdere disciplines. Een
workshop kan ’n dagdeel, een dag of meerdere dagen
beslaan en kan het hele jaar door besproken worden.

Cursustijden
maandagavond
woensdagochtend
donderdagochtend
donderdagavond

20-22 uur
10-12 uur
10-12 uur
20-22 uur

Een cursus bestaat uit een blok van 8 lessen (83 euro).

1
2
3
4
5

6

Beeldhouwen in speksteen of mergel
Mozaïek werkstuk maken
Olieverf-, acryl- of materie- schilderij maken
Linosnede maken en afdrukken
Boetseren in klei
Monotype maken.

Workshops en vrij werken:

Een dagje uit met collega’s, familie of vrienden? Met de
Overasseltse vennen op loopafstand is het heerlijk om
met elkaar in een ontspannen sfeer actief bezig zijn in
een landelijke omgeving!
Het programma kan op maat samengesteld worden. In
het geval van een dagdeel wordt drie uur gewerkt, naar
keuze aan een beeldje van mergel, een mozaïek
werkstukje, een stenen hanger (incl. halsketting), of aan

Bovenstaande workshops worden gegeven aan groepen
van 5-30 personen. Iedere eerste zaterdag van de maand
kun je echter ook individueel een workshop volgen (zie
bovenstaande lijst voor suggesties). Ook bestaat de
mogelijkheid om op deze zaterdagen vrij te werken. Er is
begeleiding aanwezig. De prijs voor een individuele
workshop of een dag vrij werken (10–16 uur) inclusief
koffie/thee, gebruik van gereedschap, ezels, paletten en
kwasten bedraagt 40 euro (excl. materiaal en lunch).
Reserveren noodzakelijk.
Meerdaagse workshops en activiteiten:
1. Een tuinbeeld maken van serpentijn, met sokkel.
2. Workshop in een teken- of schildertechniek

3. Papier-maché beeld maken en beschilderen
4. Mozaïek werkstuk, eventueel in 3D
De workshops kunnen individuele werkstukken, maar ook
een gezamenlijk werkstuk opleveren. De kosten van een
meerdaagse workshop hangen af van materiaalkeuze en
duur van de workshop. Prijsopgave op aanvraag.

KUNSTUITLEEN
Beelden en schilderijen van Ine de Cock worden door
middel van kunstuitleen ter beschikking gesteld aan
particulieren en bedrijven. Voor meer informatie kijk op
www.artine.nl pagina ‘kunstuitleen’ of vraag naar de
folder.

Workshops voor bedrijven en instellingen:
U kunt atelier ‘de Hamelberg’ (6611 KM, Overasselt) bereiken
via de A73, afslag Dukenburg. Bij de stoplichten gaat U
rechtsaf (Staddijk) . Vanuit Nijmegen gaat u via de Hatertseweg
en de van Boetbergweg vóór de oprit naar de A73 linksaf de
Staddijk op. Volg de weg ongeveer 3 km tot restaurant St.
Walrick en ga daar linksaf de Loksheuvelseweg op. Na
ongeveer 1,5 km rechtsaf de IJkelaarstraat in, die na 700 m
overgaat in de Garstkampsestraat. Het atelier bevindt zich
achter nummer 15a, u parkeert voor het hek.

Atelier de Hamelberg verzorgt workshops voor grote of
kleine groepen in Overasselt, of op een locatie die het
bedrijf wenst. Het is bijzonder prettig om in een
ongedwongen sfeer samen aan een of meerdere
kunstwerken te werken, die na voltooiing geplaatst
kunnen worden in de werkomgeving. Ook hier geldt dat
de workshop (techniek, het thema etc.) in overleg wordt
samengesteld. Prijsopgave op aanvraag.

Kinderworkshops:
Voor een groep kinderen kan een workshop van 2 uur
georganiseerd worden. De prijs bedraagt 12,50 euro per
kind incl. materialen, consumpties en een verrassing voor
de jarige. Er kan gekozen worden uit activiteiten nummer
1, 2 en 3 (zie eendaagse workshops), of een spekstenen
hanger maken (incl. halsketting).

Meer informatie over mijn werk en over de
omgeving van het atelier vindt U op
www.artine.nl. Mocht U nadere informatie
wensen over het cursusaanbod:
024-3451161/06-17.666.091 of
ine.decock@xs4all.nl
Met vriendelijke groet, en wellicht tot ziens,

Ine

