Linoleum snijden in De Kraak van Van Dam in Friesland
24 - 27 juni
De Kraak van Van Dam is een prachtig dorpskerkje in Oosterbierum in Friesland.
Vlakbij Harlingen, Franeker en de Waddenzee. De kerk is verbouwd tot een
comfortabel huis met 5 slaapkamers en drie badkamers.

Lino snijden en drukken

Ik ga in juni en juli een aantal dagen mijn atelier verplaatsen naar deze kerk. Voor een kleine
groep ga ik workshops linoleum snijden en drukken organiseren. Het zijn workshops op
maat. Beginners kunnen in een paar dagen de basisprincipes van deze mooie techniek
leren. Maar je kunt ook zelfstandig werken aan een eigen project. Alle materialen inclusief
de drukpers staan alle dagen tot je beschikking. Ik maak voor iedereen een programma op
maat. De één zal het fijn vinden op elke dag een paar uur les te krijgen, de ander zal
helemaal zijn of haar eigen plan willen trekken. Ik vind het leuk om met je mee te denken en
je te begeleiden. Daarnaast ga ik een excursie organiseren naar een de werkplaats/galerie
van een andere kunstenaar.

Accommodatie en eten/drinken

Je kunt in de Kraak van Van Dam een één-persoons of twee-persoons kamer reserveren.
De ruimte op zich is geschikt voor 13 mensen, maar tijdens de dagen die ik organiseer,
zullen er maximaal 6 deelnemers zijn. Er is veel privacy in de kerk, dus we hebben veel
ruimte. Ik zal ook de gezonde en lekkere maaltijden verzorgen. Verder zijn er fietsen
aanwezig die je mag gebruiken. De prijzen hieronder zijn inclusief alle voorzieningen.
maandag 24 - donderdag 27 juni
Aankomst 24 juni om tussen 17.00 en 18.00
Vertrek 27 juni om 10.00 uur
3 overnachtingen
3 x ontbijt, 2 x lunch en 3 x avondeten + alle drankjes
1 avond + twee hele dagen alle materialen en gereedschappen/pers tot je beschikking
+ een groot gedeelte van de dag de begeleiding van Edith bij het maken van
linosnedes.
1 persoonskamer: 425 euro
2 persoonskamer: 300 euro
Een losse dag werken, zonder overnachting, inclusief lunch en avondeten, 125 euro
De groep bestaat uit maximaal 6 personen.
Vrijdag 26 tot maandag 29 juli
Aankomst 26 juli om tussen 17.00 en 18.00
Vertrek 29 juli om 10.00 uur
3 overnachtingen
3 x ontbijt, 2 x lunch en 3 x avondeten + alle drankjes
1 avond + twee hele dagen alle materialen en gereedschappen/pers tot je beschikking
+ een groot gedeelte van de dag de begeleiding van Edith bij het maken van
linosnedes.
1 persoonskamer: 550 euro
2 persoonskamer: 400 euro
Als je met een eigen groep komt, heb je vier slaapkamers tot je beschikking, je betaalt dan
een vast prijs van 2200 euro. Je mag dan met 6 personen komen. Er zijn dan geen andere
deelnemers.

