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Art Clay Zilverklei workshop - halve dag
maak je zelf ontworpen zilveren sieraad van zilverklei
Bel voor info

Wat is zilverklei - in het kort
Hele kleine deeltjes zilver met
bindmiddel en water vormen
een kneedbare substantie.
Na vorming en droging wordt de
zilverklei verhit boven 650 graden Celsius.
Het bindmiddel verbrandt, de
zilverdeeltjes komen bij elkaar
en vormen een 99,9% zuiver
zilveren sieraad.

06 - 23 33 89 68
073 - 5516676

Data
Zie onze website
13.30 tot 17.00 uur

Prijs
55,00 EUR inclusief 7
gram* zilverklei en
consumpties. Zie ook
de AKTIE rechtsonder!
52,50 EUR bij reservering vanaf 5 personen

* Wil je liever met 10
gram zilverklei werken
dan betaal je ter plekke 7,30 EUR bij.
Extra fournituren zoals
oorhaakjes, oorstiften,
brochespelden e.d.,
alsook het zetten van
zirconia is niet bij de
prijs inbegrepen.

Locatie
Atelier Non!Soesa
Hoogstraat 36A
5271 SW
Sint-Michielsgestel
vlakbij Den Bosch
Noord Brabant

Met zilverklei van Art Clay™ Silver is het mogelijk om ook zonder een cursus
edelsmeden in korte tijd een prachtig sieraad van fijnzilver te maken.
Omdat zilverklei voor velen nog onbekend is, bieden we met deze 'proeverij' een
eerste kennismaking met het materiaal en de vele mogelijkheden. Tijdens de
workshop maak je met zilverklei van Art Clay Silver een zelf ontworpen hanger,
sleutelhanger of kralen (bijvoorbeeld voor aan een Pandora armband of halsketting). De verwerking van zilverklei biedt vele mogelijkheden, zoals uitrollen, kneden, stempelen, zirkonia erin verwerken of oxideren (voor een 'oud' zilver look).
Nadat je het sieraad hebt gevormd, gedroogd en geschuurd wordt het afgebakken in een professionele oven op 780° Celsius. Dit hele bakproces neemt maar
een kwartiertje in beslag. Tot slot ga je je sieraad borstelen en polijsten. Het resultaat is een zuiver zilveren sieraad dat je meteen kunt dragen.
Je werkt geheel naar eigen fantasie maar er is ook ruim voldoende inspiratiemateriaal aanwezig. Het resultaat zal je verrassen!
Ben je na de workshop enthousiast en zou je dit thuis ook willen doen? Dan is
het goed om te weten dat de zilverklei ook op het gasfornuis of met een gasbrandertje afgebakken kan worden! Alle materialen zijn bij ons verkrijgbaar.
Daarnaast kun je je vaardigheden ook verder uitbreiden. Bijvoorbeeld met onze
uitgebreide basisworkshop van een hele dag, waarin je de specifieke technieken
leert om zelf ringen te maken.

Aktie!
ben je na het volgen van de korte basisworkshop enthousiast en wil je nog eens
deelnemen aan de uitgebreide workshop voor het maken van ringen, dan krijg je
10% korting op de prijs van de uitgebreide basisworkshop! Denk er wel aan om
bij inschrijving te vermelden wanneer je aan de korte basisworkshop hebt deelgenomen.

