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beeldhouwen - boetseren -keramiek - pottenbakken 

 

Voor alle beeldhouwcursussen geldt: prijs incl. gebruik gereedschap, excl. steen, excl. koffie/thee (€ 1,- per 
consumptie) 

Beeldhouwen voor beginners-gevorderden (in open atelier vorm) 

Cursusperiode: 10 januari t/m 25 april  

Dinsdagavond 19.00-21.30u   Startdatum: 10 januari Prijs: € 150,- + €50,- (voor begeleiding) 

Gemiste keren mogen ingehaald worden bij een open atelier (zie blad 4).  

Aanmelden bij steengoedhattem@ziggo.nl of tel. 038-4212290 en cursusleider: Dries Jonker, e-mail: 
jonker.d@hetnet.nl of tel. 038-4443659. Later instromen is mogelijk.  

 

Beeldhouwen voor beginners-gevorderden (10 weken) 

Maandagavond 19.00-21.30u Startdatum: 16 januari Prijs: € 150,- (10 lessen) 

Vrijdagmiddag 13.00-17.00u Startdatum: 20 januari Prijs: € 150,- (10 lessen) (VOL!) 

Gemiste keren mogen ingehaald worden op maandagavond/vrijdagmiddag.  

Cursusleider: Willem Kloosterman, aanmelden per e-mail: wkti.vof@gmail.com of tel. 06-21144667.  Later 
instromen mogelijk. 

 

Technisch hakken voor beginners-gevorderden (10 weken) (VOL!) 

Maandagochtend 9.00-12.30u  Startdatum: 6 februari Prijs: € 150,- (10 lessen)  

Technische vaardigheden in harde steensoorten, bijv. letters, gevelsteen, beeld naar keuze.                                                                                                       
Voor nieuwe cursisten gereedschap te leen, daarna gebruik van eigen gereedschap. 

Voor deze cursus is een wachtlijst. Als er plaatsen beschikbaar zijn, krijgen mensen op de wachtlijst bericht. 

Cursusleider: Henk Beernink. Opgave voor de wachtlijst per e-mail bij steengoedhattem@ziggo.nl.                                               
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Zaterdagmiddag-cursus/workshop beeldhouwen in steen voor gevorderden 
en beginners 
Figuratief, abstract en/of techniek. Professionele persoonlijke begeleiding in alle steensoorten en op alle 
niveau’s. 

Docent Erica van Seeters, www.ericavanseeters.nl/workshop 

Aanmelding via ericavanseeters@planet.nl of 06-25413513 

 

Zaterdag 13.00-17.00 uur: 

7, 21 januari 

4, 18 februari 

4, 18 maart 

1, 15, 22 april 

6, 20 mei 

3, 17 juni 

 

Prijs: € 55,- per middag 

Inschrijven voor één of meerdere workshop-middagen. 

 

Eenmalige workshop beeldhouwen in zachte steen voor groepen 

Met vrienden, familie of collega’s beeldhouwen in een ong. 3 uur durende workshop kost € 30,- per persoon, 
inclusief materiaal en koffie/thee. Min. 7 tot max. 15 deelnemers. Ervaring is niet nodig. Geschikt voor 
volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Alleen op afspraak (niet op alle dagen/avonden mogelijk), 
minimaal een maand van tevoren te reserveren. Advies: bespreek eerst bij ons een datum (met een 
alternatief), voordat u binnen de groep overlegt. Voor meer informatie, mail naar steengoedhattem@ziggo.nl 
of gebruik het contactformulier via de website. Zie ook onze flyer, te downloaden via de website. 
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Naast de cursussen zijn er 5 ‘open atelier’ groepen voor goede beginners-gevorderden, waarin zelfstandig met 
eigen gereedschap en niet machinaal (alleen in beperkte mate buiten) gewerkt wordt, prijzen excl. steen en 
koffie/thee.  

Voorjaarsseizoen: 9 januari t/m 28 april, prijs voor het gehele seizoen € 150,-  

Dinsdagochtend 9.00-12.30 uur      

Dinsdagmiddag 13.30-17.00 uur       

Woensdagochtend 9.00-12.30 uur 

Woensdagmiddag 13.30-17.00 uur    

Vrijdagochtend 9.00-12.30 uur       

        

Voor alle open atelier groepen geldt: later instromen mogelijk, inhalen gemiste keren bij een andere open 
atelier groep en op dinsdagavond mogelijk, in hetzelfde seizoen. 

Informatie over beschikbare plaatsen of aanmelden voor een open atelier groep bij steengoedhattem@ziggo.nl 
of tel. 038-4212290.  

 

Cursusleider boetseren: Erica Hadjidakis (alle cursussen en workshops). Voor meer 
informatie of aanmelding, bel met 06 – 4020 1234 of mail: ericahadjidakis@icloud.com -   
www.ericahadjidakis.nl 

Boetseren voor beginners-gevorderden (VOL!)      

Vrijdagmiddag 14.00-16.30 u   Startdatum: 13 januari Prijs: 12 lessen € 210,- 

Geen cursus op 3 maart en 7 april 

Prijs inclusief gebruik gereedschap. Minimaal 6 maximaal 8 deelnemers. Voor deze cursus is een wachtlijst. 
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Workshop portret boetseren (beginners-gevorderden)  

Vrijdag 5 mei 9.30-16.30 uur, zaterdag 6 mei 9.30-16.30 uur, vrijdag 12 mei 14.00-16.30 uur 

€ 245,- Incl. 2x lunch, klei, bakken en gebruik gereedschap e.d. Minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers. Bij 
aanmelding aanbetaling van € 50,-. Voor meer informatie of aanmelding, bel met 06 – 4020 1234 of mail naar 
ericahadjidakis@icloud.com  -   www.ericahadjidakis.nl 

Masterclass portret boetseren (gevorderden)  

Zaterdag 10 juni 9.30-17.00 uur, echt model 

Voor wie? Alleen voor gevorderden! 
Hoeveel? Minimaal 6 - maximaal 9 pers. 
Wat kost het? €95,-  Voor leden van het Beeldhouwersgilde Hattem e.o. €75,- 
Dit is inclusief klei, gebruik gereedschap, benodigdheden en bakken. (Mits uitgehold) 
Zelf lunch meenemen! 
 
Voor meer informatie of aanmelding, bel met 06 – 4020 1234 of mail:  ericahadjidakis@icloud.com   -  
www.ericahadjidakis.nl 

Eenmalige workshop figuratief boetseren 

Met vrienden, familie of collega’s boetseren in klei in een ong. 3 uur durende workshop kost € 30,- per 
persoon, inclusief klei, bakken en koffie/thee met een koek. Min. 5 deelnemers, max. in overleg 

Cursusleider keramiek: Jan Haanstra, aanmelden of informatie: jhaanstra@ziggo.nl of tel. 
038-4530762 (Website: kukelekuu.exto.nl) 

Keramiek voor beginners-gevorderden (VOL!)   

Maandagavond 19.30-22.00u Startdatum: 9 januari Prijs: 10 lessen € 180,- incl. materialen* 

Doorgang bij minimaal 7 deelnemers. 

 * 10 kg klei (fijn, grof of raku), glazuren en stookkosten, excl. koffie/thee 

Voor deze cursus is een wachtlijst. 

is mogelijk. 
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Korte keramiek cursus voor beginners (VOL!) 

Woensdagavond  19.30-22.00u Data: 11, 18, 25 januari en 8 maart  Prijs: 4 lessen € 84,- 
incl. materialen en koffie/thee* 

Doorgang bij minimaal 6 deelnemers.  

* 5 kg klei (fijn, grof of raku), glazuren en stookkosten, incl. koffie/thee 

Voor deze korte keramiekcursus is een wachtlijst. Opgeven voor het najaar 2023 

Eenmalige keramiek workshop voor groepen 

Op verzoek 2-delige workshop voor groepen van 5-10 deelnemers. De workshop vindt altijd plaats op twee 
middagen/avonden met een tussenpoos van 4-5 weken. Prijs p.p.(incl. materialen, stookkosten en koffie/thee). 
5 personen: € 51,-, 6 personen: € 46,-, 7 personen: € 43,-, 8 personen: € 41,-, 9 personen: € 39,- 10 pers: € 38 

aanmelden of informatie: jhaanstra@ziggo.nl of tel. 038-4530762 

Cursusleider pottenbakken: Cato Wit, informatie of aanmelden tel. 06-53838137, e-mail 
info@ijsselklei.nl 

Pottenbakken voor beginners (- gevorderden) 

Basisbeginselen pottenbakken in 7 lessen: centreren/draaien van cilinders, kommen, borden, potten, deksels, 
‘van de mast’ draaien, afwerken/decoreren, glazuren/evalueren. 

Woensdagavond 18.30-21.30 u Startdatum: 11 januari Prijs: 7 lessen € 295,- (VOL!) 

Donderdagmiddag 14.00-17.00 u Startdatum: 12 januari Prijs: 7 lessen € 295,-  

Donderdagavond 18.30-21.30 u Startdatum: 12 januari Prijs: 7 lessen € 295,- (VOL!) 

 

Woensdagavond 18.30-21.30 u Startdatum: 8 maart  Prijs: 7 lessen € 295,- (VOL!) 

Donderdagmiddag 14.00-17.00 u Startdatum: 9 maart  Prijs: 7 lessen € 295,- (VOL!) 

Donderdagavond 18.30-21.30 u Startdatum: 9 maart  Prijs: 7 lessen € 295,- (VOL!) 

 

.  
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Woensdagavond 18.30-21.30 u Startdatum: 10 mei  Prijs: 7 lessen € 295,- (VOL!) 

Donderdagmiddag 14.00-17.00 u Startdatum: 11 mei  Prijs: 7 lessen € 295,- (VOL!) 

Donderdagavond 18.30-21.30 u Startdatum: 11 mei  Prijs: 7 lessen € 295,- (VOL!) 

Prijs is inclusief alle materialen en bakken (excl. Koffie/thee). 

In overleg met de deelnemers zijn na afronding van de beginnerscursus aanvullende cursussen mogelijk 

 

Eenmalige workshop Pottenbakken 3 uur (beginners) (vol tot 1-7-2023) 

Op afspraak eenmalige workshop pottenbakken voor groepen tot maximaal 6 personen. Prijs € 50,- per 
persoon. Meer informatie bij Cato Wit tel. 06-53838137, e-mail info@ijsselklei.nl 

Voor cursussen en losse workshops (zaterdagmiddag) die vanaf september 2023 gehouden 
worden, kan men zich nu al opgeven.   

 


