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Creatief met klei Muzant vzw / Verwen-Workshops
(min 4, max 7 personen) 2022 & 2023
*Contactpersoon / Naam Deelnemer 1 :
Adres :
Telefoonnummer :
E-mail :
*Naam Deelnemer 2 :
*Naam Deelnemer 3 :
*Naam Deelnemer 4 :
*Naam Deelnemer 5 :
*Naam Deelnemer 6 :
Deze mensen schrijven in via de contactpersoon voor een
• Klei-workshop Medium op datum van …………………………
tussen ……..u en ……..…u.
OF

• Klei-workshop X-Large op datum van :……………………………..

tussen ..….. u en ………. u, (klei) en op datum van
…………………………….…….tussen ..………. u en ………. u,
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* De prijs bedraagt € 55 - 105 per persoon. Het materiaal en het
afbakken is inbegrepen. Totale prijs :……………
* Er wordt een voorschot gestort van € 25/persoon = ……..…€ op het
rekeningnummer van Muzant VZW : BE84 9730 7400 3859 met
vermelding van de eerste dag van de workshop en de naam van de
contactpersoon.
* Het saldo wordt betaald op de dag van de workshop of wordt de week
voor de workshop gestort.

* Nieuw Adres Atelier Muzant : Pastoriestaat 12, 2560 Kessel,
0497117437, veerle@muzant.eu
* Gelieve hier op te geven of er mensen zijn met bepaalde allergieën ,
ivm de hapjes en de drankjes tijdens de pauze :
…………..…………………………………………………………………….. .
Praktische Info :

Wat maken we : We starten altijd met een eenvoudige ronde vorm om een potje, vaas, kom, … op te
bouwen. We boetseren met onze handen en met allerhande gereedschapjes die ons helpen, we

gebruiken in Atelier Muzant geen mechanische draaischijven. Er is een groot assortiment aan klei
aanwezig in het atelier. (wit/geel/grijs/donkerbruin, grove chamotte, …) Eigen ideeën zijn ook meer

dan welkom, breng dan een schets of afbeelding mee waar je naar wilt werken. Maar verwacht geen
wonderen binnen een tijdsbestek van 3u. Je kan eventueel ook nog decoreren, maar de decoratie zal
vooral de tweede keer plaatsvinden bij het glazuren. De workshop glazuren duurt ongeveer 2,5 uur.
Na het boetseren van een werk moet het een tijdje drogen in het atelier alvorens het kan gebakken
worden. Het bakken zelf duurt ook 2 dagen zodat het niet mogelijk is een werk direct mee naar huis

te nemen. Alle werkjes worden gebakken op 950° en dan kan je ze afhalen na ongeveer 14 dagen, of
kom je ze verder glazuren in de tweede sessie.

Glazuren : (enkel X-LARGE workshops) We glazuren met schilderklare gespecialiseerde producten.
Er is een groot assortiment aan kleuren, die de eerste workshops al getoond zullen worden zodat je
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je al een beeld kan vormen van het eindresultaat. Dat eindresultaat wijkt altijd een beetje af van de
staaltjes omwille van de dikte van de lagen, de wijze van schilderen….. Het Atelier is niet

verantwoordelijk voor kleurafwijking. Omdat glazuur voornamelijk bestaat uit glas in poedervorm en
chemische (kleur)stoffen dragen we handschoenen en een schort om onszelf te beschermen. Alle

materiaal daarvoor is beschikbaar in het atelier. Als je met glazuur werkt moet het werkstuk nog een
tweede keer in de oven om de glazuur te laten smelten. Daarna zal je verwittigd worden om je
werken te komen afhalen.

Inbegrepen in de prijs is het lesgeld, alle klei, alle boetseermaterialen, hapjes en drankjes. Er zijn
verschillende kleuren klei (wit/geel /grijs/donkerbruin) en soorten chamotte-klei, waar je ook een
keuze uit maakt.

Je brengt zelf een schort mee als je dat wenst, maar er zijn ook schorten voorhanden.
Aansprakelijkheid :

Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de workshop die de cursist volgt, vallen geheel ten laste
van de cursist.

Het uitoefenen van een activiteit aangeleerd bij de workshop, gegeven door Veerle Dierckx, valt
onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. De lesgever of workshopbegeleider kan
onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.
Klachten :

Klachten worden gericht naar Veerle Dierckx.
Datum en handtekening van de contactpersoon met vermelding van de eigenhandig geschreven
woorden “ gelezen en goedgekeurd”.
0 Ik heb de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring gelezen en goedgekeurd.
Datum :

Handtekening :
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