Workshop KralenDuo
Lange workshop: € 114,- p.p / 7,5 uur / inclusief 5 gram zilverklei, basismateriaal glas en lunch
Atelier by Mirjam
Melis Stokelaan 2
1911 SL Uitgeest

´s Ochtends maak je je eigen (pandora-style) glaskralen na de veiligheidsinstructie ga je
aan de slag op een conkinect propaanbrander. Je maakt 4 tot 8 glazen kralen, afhankelijk van hoe
snel je het branden in de vingers krijgt. De kralen gaan na de workshop nog de oven in om de
eventueel aanwezige spanning er uit te halen. Daarna kun je ze ophalen in het atelier.

Na de lunch maak je een sieraad van ArtClaySilver. Zilverklei bestaat uit heel kleine
deeltjes zilver, organisch bindmiddel en water. Kneedbaar zilver heeft de eigenschappen van klei en
kan op eenvoudige manier ‘gekneed’ worden tot een sieraad. Nadat het sieraad gevormd is wordt het
verhit zodat het bindmiddel verbrandt. Hierna wordt het gepolijst. Aan het eind van de workshop ga je
de deur uit met een uniek zelfgemaakt zilveren sieraad!

Praktische informatie Glaskralen:
• Je volgt de workshop op eigen risico. Luister goed naar de instructie en volg deze ook op.
• Tijdens de workshop krijg je een beschermende bril en leren schort in bruikleen.
• Draag katoenen kleding met lange mouwen!
• Draag lang haar in een staart.
• Er wordt goed geventileerd tijdens de workshop, dit kan voelen als tocht. Houd hierbij rekening met
je kledingkeus (draag laagjes katoenen kleding.

Aanvullende informatie Zilveren sieraad:
• Er kunnen extra materialen verwerkt worden in het zilveren sieraad. Denk hierbij aan zirconia
steentjes of glazen cabochons. Deze zijn tegen een meerprijs verkrijgbaar.
• Google ter inspiratie eens naar sieraden van zilverklei. Een schat aan voorbeelden staat op internet.
Zo krijg je vast een beeld van de mogelijkheden.
Voor meer informatie, kijk op www.bymirjam.nl of loop even binnen by Mirjam.

