
     Zomerworkshops beeldhouwen in steen 2021. 

Wij volgen de RIVM regels. Op dit moment vanaf juni drie deelnemers per dag. 

Hopelijk uitbreiding aantal deelnemers van de zomer. 

Maak een eigen sculptuur onder begeleiding . 

Zomerworkshops juni, juli en augustus 2021 

De beeldhouwdagen zijn op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 - 16.30.  

 Tweedaagse workshop 115 euro driedaagse workshop 160 euro 
De workshop is inclusief koffie, thee, wat lekkers, cup of soup  en het gebruik van 

materiaal. Lunch zelf meenemen. Exclusief steen. 

De steen kun je zelf meenemen of in het atelier uitzoeken. Er wordt gewerkt met 

verschillende steen soorten bv. speksteen, albast, travertijn, Richemont Franse kalksteen, 

galastone of serpentijn.  

Voor de mensen die een groter beeld willen maken bv. albast, serpentijn (voor binnen) of 

Richemont, travertijn, springstone  (kan buiten), is er een seizoensgebonden  strippenkaart 

van vijf dagen. De kosten daarvan zijn 245 euro. Extra dagen zijn bij te boeken voor 60 

euro. 

Je kunt meerdere workshops volgen, de kosten vallen dan lager uit.  

Je kunt je dagen zelf samenstellen. De dagen mogen verspreid worden over het gehele 

seizoen. # voor de datum betekent vol. 

Data Beeldhouwen : 

Juni : 

Dinsdag :      # 8, #15,    #29 

Woensdag :  # 9,              30 

Vrijdag :      #11,      25,  

Zaterdag :    #12,    #26, 

Juli : 

Dinsdag :      6,            13,         27 

Woensdag :  7,            14,         28 

Vrijdag :       2,     9,   16,          30 

Zaterdag :   #3, #10, #17, #24,  31  



Augustus:  

Vrijdag :         6,    13 

Zaterdag :       7,  #14 

lessen:                                            

Beeldhouw Atelier Ludiek heeft een eigen locatie in Klarenbeek,  

In de maanden september t/m half mei is er de mogelijkheid om te beeldhouwen in de oneven 

week op woensdag, vrijdag en zaterdag, en de even week op vrijdag en zaterdag van 10.00 - 

14.00. Kosten voor een seizoen van 12 lessen 250,00 euro of  20 lessen 380,00 . Dit is 

inclusief gebruik van materiaal, koffie, thee, cup a soup en wat lekkers. Lunch zelf 

meenemen. Exclusief steen.  

Adres: 

Beeldhouw Atelier Ludiek: 

Traandijk 9b 7381 AN Klarenbeek. 

Kanaal Zuid, Woudweg, eerste weg links Traandijk, meteen weer eerste weg links de 

Krabbenhoogte , achter de schuur rechts.  

             Het atelier is te bezoeken op afspraak. 

 

                           

 

 

 

 

                  

 

              

                Beeldhouw Atelier Ludiek,  Klarenbeek olv  Jolanda van Hattum   

                    www.atelierludiek.com  atelierludiek@hetnet.nl    06 23912898 
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