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WORKSHOP SPEKSTEEN BEWERKEN

TIJDENS HET FOOD/GOOD FESTIVAL OP 7 OKTOBER A.S.

Nienke van der Kooi , een Zegveldse beeldhouwster, wil iedereen die een begin wil maken met
vormgeving, graag de beginselen laten voelen van beeldhouwen.
De workshop duurt ongeveer 3 uur en zal om 12:30 uur starten. Nienke heeft twee vakkundige
assistenten om iedereen te begeleiden.

Tijdens deze middag maak je een beeldje van speksteen. Door te vijlen, raspen en voorschuren
krijgt de steen vorm. Het beeldje wordt daarna heel fijn geschuurd, in de was gezet en opgepoetst,
waardoor er verrassende kleuren tevoorschijn komen en het beeldje ook een warme glans krijgt.
Voor wie? Deze workshop is geschikt voor mensen die nog nooit wat met beeldhouwen gedaan
hebben. Maar iedereen met wat meer ervaring is natuurlijk ook welkom.
Een leuke middag om eens kennis te maken met het materiaal, bovendien van 8 tot 88 jaar!

Waar? De workshop is buiten, onder een half overdekte ruimte. Denk aan warme schoenen en
kleding die tegen stof kan.
Wat is er aanwezig : Spekstenen, zoek er eentje uit die een vorm heeft die je aanspreekt.

Diverse vijlen/raspen om deze steen te bewerken.
Schuurpapier, in diverse fijnheden.
Was, om na afloop het beeldje op te poetsen.

Als je denkt ergens in te willen boren of andere technieken te gebruiken om de steen te bewerken
moet je de werktuigen zelf meenemen .
Maximaal aantal deelnemers 25. Schrijf je snel in, want VOL = VOL!

De kosten bedragen €30,= bij vooruitbetaling te voldoen. 
Aanmelding via email: woerden.castellumlaurum@lions.nl. In de bevestigingsmail staat hoe je kunt 
betalen.

De opbrengst van deze workshop gaat volledig naar de LINDA.Foundation. Onder het motto 
“armoede is niet eerlijk” verstrekt deze stichting elk jaar in november eenmalig een set 
cadeaubonnen aan gezinnen, die onder de armoedegrens leven. Een lichtpuntje in de altijd dure 
decembermaand. Met de opbrengst van het Food Good Festival en ook deze workshops, hopen 
we dit voor meerdere kinderen in Woerden te realiseren.

Meer informatie over dit festival >>
www.dehall.nl/foodgoodfestival  &  www.facebook.com/FoodGoodFestival/
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