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Alle drukte rondom de feestdagen zijn weer voorbij. Misschien is het tijd om nu even tot rust te komen
en wat aandacht voor jezelf te hebben. Dat kan met een van de nieuwe workshops van het KCR: We
hebben weer een aantal geweldig leuke, creatieve workshops voor de komende periode !
Vanaf 6 januari 2014 kun je bij het KCR terecht
voor
al
je
Pixelhobby®
aankopen.
In onze winkel zullen we je adviseren en
helpen bij het
maken
van
je eigen
ontwerp/foto, zodat je met een compleet
pakket aan de slag kunt!
De éénmalige workshop kennis maken
met PixelArt kost € 12,50 inclusief
materiaal. Je gaat dan met een zelfgemaakte
sleutelhanger of klein werkstukje naar huis.
woensdagmiddag 22 februari van 12:00 tot
16:00 uur voor ouder en kind (vanaf 8 jaar)
T evens verzorgen wij ook KIN DE RFEE ST JE S bij het KCR of op loc atie b ij u thuis!
Onze overige workshops:
Schilderworkshop All Acrylics: 1-daagse workshop van 4 uur of een hele dag met luxe lunch
zaterdagmiddag
Zaterdag dagworkshop

18 januari 1014 van 13:00 uur tot 17:00 uur (zonder lunch) voor € 65,25 januari 2014 van 10:00 uur tot 16:00 uur met luxe lunch voor € 120,-

Sieraden met Powertex; maak je eigen armband en/of ketting voor € 15,- pp
Vrijdag ochtend
24 januari van 09:30 uur tot 12:00 uur of
Paasworkshop; Bloemen en bloembollen samen met Powertex en StoneArt voor € 50,- pp
vrijdagochtend
18 april van 09:30 uur tot 12:00 uur
Schaal met Buddha, afgewerkt met Powertex, StoneArt, mozaïek, et cetera
vrijdagochtend
21 februari van 09:00 uur tot 12:00 uur
Sculptuur met Powertex; we maken een beeld voor binnen of buiten voor € 55,- pp
Vrijdagochtend
20 juni van 09:00 uur tot 12:00 uur
Zelf geurende zeep maken en verwerken in een compositie met powertex voor € 50,- pp
Vrijdagochtend
21 maart van 09:00 tot 12:00 uur
En er komen nog meer korte workshops. Kijk voor nieuws, uitgebreide informatie en voorbeelden betreft
de workshops op de website: www.kcrandstad.nl En volg ons op Faceboek.
Wilt u iemand een origineel cadeau geven, maar vindt u het lastig om een keuze te
maken. Denk dan eens aan de cadeaubon van Kunstzinnig Centrum Randstad! Wij
verpakken de cadeaubon in een mooie enveloppe. U kunt de bon thuis laten
bezorgen, maar kan ook op het adres van de begunstigde. De KCR cadeaubon, niet
alleen een leuk cadeau om te geven maar ook om te krijgen!

Heeft u ideeën, tips of wensen voor ons cursusaanbod? Laat het ons weten! De mogelijkheden zijn eindeloos
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit

