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Extra info over cursussen, workshops, kinderfeesten en prijzen (versie augustus 2017)


Cursussen

De cursus “Mozaïek a la Gaudi”, 3 avonden van 19.00 - 21.30 uur, kosten € 75,- incl. materiaal.
Aanmelden via de website of mail rechtstreeks: info@deruimtezoetermeer.nl
In de drie cursusavonden maakt u kennis met keramische mozaïektechnieken, materialen en
gereedschap. Voor uw werkstuk (schilderij, spiegel, klein dienblad of schaaltje) maakt u uw eigen
ontwerp of u maakt gebruik van een van de vele hier aanwezige voorbeelden. U leert werken met de
tegelsnijmachine, de mozaïektang, de tegelsnijtang, knabbeltang en de moniertang. U krijgt info over
ondergronden, lijm, voegmogelijkheden en u leert zelf voegen.



Workshops en teamwork

Voor een gezellige dag of avond uit met vrienden, familie of collega’s zijn er vele workshop
mogelijkheden (min.4 en max.12 personen). Voor een avondworkshop zijn er al mogelijkheden v.a.
€ 37,50 pp. (incl. oppervlak en mozaïekmaterialen, voegmiddel, exclusief voegen). Voor meer info mail
uw vragen en wensen of bel 06-20996207 voor overleg.
Bent u op zoek naar een workshop voor meer dan 12 personen, dan kunnen we u een workshop op
locatie aanbieden. Prijzen op aanvraag.
Voor teamwork-kunstwerken, zie de fotopresentaties op de website.



Kinderfeesten op zaterdag- of zondagmiddag

Er zijn verschillende mogelijkheden voor kinderfeestjes in De Ruimte.


Voor mozaïekfeestjes zijn er 2 opties: glasmozaïek of keramische mozaïek.
1. We hebben keramische tegels in vele kleuren en maten. De feestgangers mogen zelf met een
hamertje de tegels klein maken en dan met de kleine steentjes een patroon mozaïeken naar
eigen plan of naar voorbeeld. De ondergronden die we hiervoor in huis hebben zijn spiegels,
kleine dienbladen, schaaltjes, opbergdoosjes, bloempotjes en MDF 20/20 platen voor een
schilderijtje. Kinderen vinden het stuk timmeren van de tegels meestal erg leuk en met de
patronen kunnen zij zich creatief helemaal uitleven.

Deze vorm van mozaïek heeft echter ook een (klein) nadeel. Het werkstuk is namelijk aan het
einde van het feestje nog niet helemaal af. Het moet dan nog gevoegd worden. Maar voordat
een mozaïek gevoegd kan worden, moet het eerst minstens 24 uur drogen. Dus de kinderen
krijgen dan voegmiddel en een uitgebreide voeginstructie mee naar huis. We kunnen indien
gewenst de werkstukken ook voegen (5 euro per werkstuk) en dan kunt u ze 2 dagen later
afhalen.
2. De andere mozaïek variant is glasmozaïek maken op een spiegel. Dit vinden
kinderen meestal ook super leuk, we hebben bijna alle kleuren van de regenboog en ook hele
mooie glitterstenen. En dan, aan het einde van de middag, heeft iedereen een mooie
zelfgemaakte spiegel kant en klaar om mee naar huis te nemen.


Een volgende mogelijkheid is schilderen op doek. We hebben mooie metallic verf ook in vele
kleuren. De feestgangers kunnen voor hun schilderij (30/30 of 30/40) een eigen ontwerp maken of
voorbeelden die hier zijn gebruiken.



Ook zijn er doosjes (keus uit hartje/rond/ovaal/hoekig) van papier-maché om mooi te beschilderen
en te versieren met plaatjes/bloempjes/glittertjes enz. Ook fantasiebeesten, snoepschilderijen,
figuurzagen, en vele andere knutselactiviteiten behoren tot de mogelijkheden, dit in onderling
overleg.

De prijzen zijn:
 voor feest glasmozaïek (jonge kinderen 2 - 2,5 uur) € 20,- p.p.
 voor feest glasmozaïek en/of keramische mozaïek (oudere kinderen 2,5 - 3 uur) € 22,50 p.p.
 voor feest schilderij of doosje (2 uur) € 17,50 p.p.
Bij de prijs inbegrepen zijn limonade, cake, chips en gezonde knabbels (bv. wortel/komkommer).
We hebben plaats (afhankelijk van de gekozen activiteit) voor minimaal 6 en maximaal 10
kinderen.
Reserveren* kan zowel telefonisch als per mail. Betaling uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het feest
op rek. NL44KNAB 0722 2912 80 t.n.v. Mozaïekatelier De Ruimte Zoetermeer.
*Alle activiteiten, alsmede het gebruik van gereedschappen, zijn op eigen risico. Wij zijn niet
aansprakelijk voor schade en/of letsel opgelopen tijdens cursussen/ workshops/ feesten en/of het
verblijf in De Ruimte Zoetermeer.
Voor overleg of meer info, bel gerust (06-20996207).
Langs komen om De Ruimte te zien en voorbeelden van werkstukken te bekijken, kan uiteraard ook.
De woensdagochtenden ben ik er van 9-12 en voor een bezoek op andere dagen of voor 's
avonds graag van tevoren even bellen.

