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Inhoud:
– Winterschool “Back to earth” 28 en 29 december
– Viltproeverij – avondcursus beginners: 21 januari tot en met 15 april
– Viltproeverij – dagcursussen 24 februari; 15 maart; 7 april; 17 mei
– Verroest!: 27 januari
– Bijenwas lunchwikkels: 2 februari
– Marmeren met kleuren uit India: 9 februari
– Vissenleer maken: 17 februari
– Blauwdruk: 3 maart
– Opleiding “Vakmanschap: Eco-verf” 2019

Winterschool “Back to earth”: 28 en 29 december
De winterschool “Back to earth” staat helemaal in het teken van aardepigmenten en 

bijenwas. We gaan ver terug in de tijd, naar de tijd dat bijenwas en andere 

wassoorten gebruikt werden om aardepigmenten te binden en er zo prachtige aardse 

verf mee te maken. We maken eerst onze eigen wasblokjes. De recepten krijg je 

natuurlijk mee naar huis. Met deze wasblokjes gaan we verven. Dat doen we door de 

wasblokjes te smelten op een strijkijzer en er dan op papier mee vorm te geven. En 

we gaan ze smelten in bakjes zodat je er met een kwast mee kunt verven. We gaan 

werken op papier, stof en een houten paneeltje. Je kunt abstract vormgeven of 

landschappen maken. En we verwerken papier en andere materialen tussen de 

verschillende waslagen. Zo krijg je prachtig gelaagde afbeeldingen met een mooie 

diepte werking. De techniek is eenvoudig, de resultaten zijn verbluffend.

Voor de winterschool “Back to earth” is geen voorkennis nodig. De kosten zijn 

€190,00. Dat is voor twee dagen workshop inclusief een avondprogramma, 

materiaal, lunch, drinken en een warme maaltijd. We beginnen beide dagen om 10 

uur. De eerste dag eten we samen een warme maaltijd en hebben een 

avondprogramma tot ongeveer half negen. De tweede dag ronden we om 16 uur af. 

Maximaal 6 deelnemers dus geef je snel op! 



Bijenwas met aardepigmenten

Viltproeverij: avondcursus 21 januari tot en met 15 april
Wil je beginnen met vilten? Dan is de Viltproeverij iets voor jou. De Viltproeverij is 

een combinatie van avondcursussen, praktijkavonden en dagcursussen die je naar 

eigen inzicht combineert. De basis van de Viltproeverij bestaat uit vijf 

avondcursussen waarbij het leren van technieken centraal staat. Wil je tussendoor 

oefenen? Dan is het mogelijk om naar praktijkavonden te komen. Dan kun je 

zelfstandig in de werkplaats aan de slag met de geleerde technieken. Wil je iets 

moois maken? Gedurende de looptijd van de Viltproeverij biedt ik enkele 

dagcursussen aan die precies aansluiten op de geleerde technieken. 

Meer weten? Kijk in de bijlage Viltproeverij.

Viltproeverij: dagcursussen 24 februari; 15 maart; 7 april; 17 mei
Er zijn vier dagcursussen die geschikt zijn voor beginnende vilters. Op 24 februari 

maken we een bloemensjaal. Op 15 maart maak je een wandpaneeltje van vilt. Op 7 

april maken we een big-shopper en op 17 mei een takkenmand.

Meer weten? Kijk in de bijlage Viltproeverij.



Verroest!: 27 januari
We gaan textiel kleuren met roest. En dat doen we op drie verschillende manieren: 

door ermee te “verven”, contactdrukken te maken en “wilde wikkels” te gebruiken. De 

techniek is verassend eenvoudig en het resultaat verbluffend. De kosten zijn €78,50 

inclusief materiaal, koffe, thee en lunch. De cursus is van 10 uur tot 16 uur. 

Maximaal 6 deelnemers.

Roestdruk op verschillende manieren

Bijenwas lunchwikkels: 2 februari
We verven vandaag een lap stof met natuurlijke extracten. En dan maak je van die 

lap je eigen lunchwikkel. We impregneren de stof daarvoor met een mengsel van 

bijenwas en olie. De lap stof kun je dan later gebruiken om je lunchbroodjes in mee 

te nemen. Of je kaas in de koelkast op te bergen. De lap kun je steeds weer 

afspoelen met lauw water en is daardoor lang te gebruiken. Een mooi alternatief voor 

het plastic zakje, gemaakt met alleen natuurlijke materialen! De kosten zijn €78,50 

inclusief materiaal, koffe, thee en lunch. De cursus is van 10 uur tot 16 uur. 

Maximaal 6 deelnemers. Je maakt twee lunchwikkels van ongeveer 30 bij 30 cm.

Lunchwikkels met bijenwas



Marmeren met kleuren uit India: 9 februari
We gaan met natuurlijke extracten stijfselmarmer maken. Hiermee gaan we werken 

op papier. Met de prachtige Indiase kleurpasta creëren we 3D effecten. We proberen 

verschillende soorten stijfsel. Naast de Indiase kleuren gaan we ook  met 

aardepigmenten werken. Je gaat met een bult prachtig papier naar huis! De kosten 

zijn €78,50 inclusief materiaal, koffe, thee en lunch. De cursus is van 10 uur tot 16 

uur. Maximaal 8 deelnemers.

Stijfselmarmer op papier

Vissenleer maken: 17 februari
We gaan het hele looiproces van een vissenhuid uitvoeren: van het prepareren van 

de huid tot en met het soepel maken van het leer. We prepareren de huid en leren 

met twee milieuvriendelijke recepten de vissenhuiden tot leer te bewerken. Ik heb 

voor alle deelnemers al een huid gelooid klaar liggen zodat we de laatste stap, het 

soepel maken en verwerken van het leer, ook tijdens de workshop kunnen doen. Zo 

voer je het hele proces van vissenhuid tot vissenleer zelf uit. En je leert natuurlijk hoe 

je de huid kunt verven met natuurlijke kleurstoffen. Als je dit proces met de zalmhuid 

kent, kun je met alle vissenhuiden leer maken! En er hele mooie dingen mee maken. 

De kosten zijn €78,50 inclusief materiaal, koffe, thee en lunch. De cursus is van 10 

uur tot 16 uur. Maximaal 8 deelnemers. Je krijgt 3 zalmhuiden (één hand gelooide en 

twee om thuis af te maken) mee naar huis.

Blauwdruk: 3 maart
Wil je kennismaken met een van de eerste fotografsche technieken? Kom dan 

blauwdrukken. Je leert hoe je zelf een lichtgevoelig mengsel kan aanmaken en  

ontwerpt een afdruk. Dan het magische deel: in de zon ontstaat een prachtige 

blauwdruk. Bij gebrek aan zon is er een gezichtsbruiner aanwezig ;-). De techniek 

kan eenvoudig op papier en stof (wasbaar) toegepast worden. Je leert verschillende 

materialen te gebruiken waarmee je kunt blauwdrukken. De kosten zijn €78,50 



inclusief materiaal, koffe, thee en lunch. De cursus is van 10 uur tot 16 uur. 

Maximaal 6 deelnemers.

Blauwdruk op katoen

Opleiding “Vakmanschap: Eco-verf” 2019
Wil jij ook je eigen verf kunnen maken? Je eigen wol verven en stof decoreren met 

natuurlijke kleurstoffen? Van planten? En van aardepigmenten? Zonder 

milieubelastende stoffen? Pigmenten winnen uit goudsbloemen? Zeefdrukken met 

pure plantaardige verf die je zelf maakt? Uit een guldenroede verfbad 14 kleuren 

halen? Dan ben je van harte welkom op de opleiding “Vakmanschap: Eco-verf”. Je 

leert je eigen kleuren te maken uit planten op heel verschillende manieren. En je leert 

hoe je  er mee kunt werken. 

In april 2019 start de opleiding “Vakmanschap: Eco-verf” voor de derde keer. In vier 

blokken van twee dagen verdiep je je in natuurlijke kleuren. Een opleiding die zich 

richt op techniek en ambacht. Er zijn nog 2 plekken beschikbaar. 

De data zijn: 4-5 april; 13-14 juni; 26-27 september; 21-22 november.

Het is een intensieve opleiding (ja, ook huiswerk) met een kleine groep deelnemers 

(max 8). De opleiding kost €875. Alle materialen, lunches, koffe en thee en vier 

warme maaltijden zijn inbegrepen. De warme maaltijden zijn iedere eerste avond van 

een opleidingsblok. Materialen voor de huiswerkopdrachten zijn inbegrepen. Deze 

krijg je tijdens de opleiding. Voor meer info kun je me mailen.



Kleurrijke was!

Samen vilten, verven, GFT papier of vissenleer maken?
Dan spreken we een workshop voor jullie alleen af. Met zijn vieren, vijven, zessen of 

meer natuurlijk. De datum en inhoud van de workshop stemmen we van te voren af: 

op maat voor jullie. Prijs per persoon €77,50 (bij een aangepast programma kunnen 

daar extra kosten bij komen). 

Anja Schrik
www.anjaschrik.nl; contact@anjaschrik.nl

Kijk mee op facebook: Anja Schrik

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het me even weten!


