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Tijdens een workshop leert u onder begeleiding van een
professioneel instructeur hoe u met zilverklei kunt werken.
Wat is zilverklei
Zilverklei is gemaakt van hele
fijne zilverdeeltjes,
organisch
bindmiddel en water.
Door verhitting boven de 650
graden verbrandt het bindmiddel
en versmelt het zilver.

Non!Soesa Creatief verzorgt verschillende workshops met
zilverklei, variërend van een halve tot een hele dag maar ook
vervolgworkshops waarin zilverklei wordt gecombineerd met
andere materialen.
Een leuk uitje voor diverse gelegenheden, zoals vrijgezellenfeestjes en bedrijfsuitjes, maar ook voor diegenen die de kneepjes van
het vak onder de knie willen krijgen.
Workshops worden gegeven in ons atelier in Sint-Michielsgestel
(vlakbij Den Bosch). Maar u kunt ons ook uitnodigen voor een
workshop op locatie.

In enkele stappen je eigen sieraad
Je kunt zilverklei kneden, uitrollen, vouwen, stempelen,
graveren…. net als gewone klei.
In enkele stappen maak je een
uniek zilveren sieraad, zoals
een hanger, ring, kralen of
andere kleine zilveren decoraties.
Onbegrensde mogelijkheden

N on!S oesa C reatief

Workshops zilverklei

Ateliers
Hoogstraat 36A

5271 SW Sint-Michielsgestel

Met behulp van zilverpasta in
spuitjes en door de combinatie
met andere materialen zoals glas,
zirkonia of hars zijn de mogelijkheden vrijwel onbegrensd.

Productverkoop
www.zilverklei.eu

Ook thuis aan de slag

Wil je ook thuis aan de slag met zilverklei, dan kun je de producten
aanschaffen in onze webwinkel.

Verhitten van zilverklei kan op drie manieren: in een professionele oven, met een gasbrander maar ook op het gasfornuis.
Dat betekent dat je ook thuis aan de slag kunt met zilverklei!

Niet alleen zilverklei, maar ook de gereedschappen, fournituren en
aanverwante artikelen die nodig zijn om van start te gaan kun je
terugvinden in de webwinkel.

Kantoor
Laurierstraat 49
5271 KJ Sint-Michielsgestel

073 - 551 66 76
06 - 23 33 89 68
info@nonsoesa.nl
www.nonsoesa.nl

Non!Soesa Creatief
particulieren

groepsuitjes

bedrijven

die graag creatief bezig zijn

om samen iets leuks doen

voor en door het team

kunnen al in hun eentje op een workshop inschrijven.

met je clubmaatjes, collega’s, familie of vriendinnen!

Altijd al je eigen beeld willen maken voor in huis of tuin of

Of voor het feestvarken of de aanstaande bruid.

een kunstwerk voor aan de muur? Of ben je iemand die

Een greep uit de mogelijkheden….

wat de aanleiding ook is voor jullie bedrijfsuitje
teambuilding,
fun
of
anderszins
het samen deelnemen aan een creatieve activiteit
leidt altijd tot verrassende en kunstzinnige resultaten!
Een kleine greep uit ons aanbod...

liever van fijntjes werken met zilver houdt...
Schilderen op doek
Beeldendagen
van dikbuikjes tot tuinbeeld of je

Knappe koppen

samen een groot doek voor het

die van jezelf, je collega of je baas?

feestvarken of ieder een doek
voor zichzelf

ge-

heel eigen creatie

Zilveren sieraad
Zilveren sieraden
korte en uitgebreide workshops
met zilverklei van Art Clay Silver

Mixed media op doek
bewerk je doek met verschillende
materialen, poeders en
kleurpigmenten

Leef je lekker uit!

Schilderen

in teams

bedels voor de aanstaande bruid

vertaal het op doek

of een mooi sieraad voor jezelf

Interactie en plezier!

Mozaiek

Theater maken

van fotolijst tot schaal in de meest

niet denken maar DOEN

prachtige kleuren

BELEEF de wereld van het theater!

Klomp beschilderen
voor vele doeleinden!
Snoepjes, pennen, potpourri,
plantjes, pollepels, stropdassen...

onvergetelijke momenten en
blijvende herinneringen!
Kijk voor een actueel overzicht van de mogelijkheden, workshopkalender en prijzen op onze website of bel ons.

Alles uit de kast
overleg, ontwerp, taakverdeling,
bouwen.. Kortom TEAMwork!

ook op locatie

