Luigi Amati
luigi@luigiamati.com
www.luigiamati.com
Bunnik

Workshop Boetseren
Ontdek je talent! Maak tijd voor je passie!
Kom een dag boetseren, inspiratie opdoen en iets nieuws leren bij
Italiaanse kunstenaar Luigi Amati! Heerlijk met je handen in het klei,
je hoofd verrassend leeg!
Basistechnieken op speelse wijze leren en dan toepassen in je eigen beeld.
Samen lunchen in mediterrane sfeer. Daarna weer aan de slag met vorm,
lijn, licht en schaduw. Luigi kijkt steeds mee en helpt waar nodig. Na afloop
hef je een glas op jezelf en het eindresultaat!

Voor wie Beginner of gevorderd, je kunt op eigen nivo iets leren.
In de kleine groep (3-6 personen) krijg je de aandacht en begeleiding die bij
jouw nivo aansluiten.

Onderwerpen

Aan de hand van een inspirerend voorbeeld of eigen idee kan je
aandacht besteden aan een onderwerp naar keuze zoals:
* Figuratief vormgeven
* Gestileerd/geabstraheerd vormgeven
* Geometrische vormen, onmisbare basis en hulpmiddel.
Op eenvoudige wijze illustreert Luigi basisprincipes en reikt hulpmiddelen aan
voor deze onderwerpen. Nauwkeurig kijken naar lijn, vorm, licht/schaduw en
verhoudingen zijn terugkerende motieven.

Meenemen



Beschermende kleding of schort
Een voorwerp of afbeelding ter inspiratie zoals moeder en kind,
geliefden, sport, een (huis)dier.
Voorbeelden ter inspiratie zijn ook in het atelier voorhanden.

Dagindeling












10:00 Korte kennismaking tijdens koffie/thee.
Aan de hand van het meegenomen voorbeeld laat Luigi mbv schetsen op papier
of in klei zien wat de mogelijkheden zijn binnen je stijl-/onderwerpkeuze.
Daarna ga je zelf aan de slag. Je begint het beeld op te zetten aan de hand van
de schets.
Koffie/thee/sap tussendoor
Als je voor het eerst met klei werkt krijg je aanwijzingen en kunnen je handen
“kennis maken” met de klei voordat je aan het beeld begint.
Aan het einde van de ochtend wordt de basisvorm van het beeld al zichtbaar.
13:00 -14:00 Lunchen. Even uitwaaien na de inspanning van de ochtend.
Na de lunch krijgt het beeld langzaam meer vorm en strakkere lijnen, nu
verfijnen, structuur aanbrengen. Eventuele correcties en accenten om er een
sprekend geheel van te maken. Luigi kijkt met je mee en helpt waar nodig in alle
fasen.
16:30 afronden, opruimen. Onder het genot van een glaasje wijn gezamenlijk de
beelden en schilderijen bekijken en nabespreken! Het beeld moet nog worden
drogen en gebakken worden en kan 2 weken later worden opgehaald.
17:00 Naar huis.

Kosten
U kunt kiezen uit 2 soorten dagen:
1. €75 per dag boetseren, inclusief dranken (koffie/thee/sap en een
glaasje wijn na afloop). U neemt uw eigen materialen en eigen lunch mee.
Eventueel inclusief alle materialen (zoals bij 2) een meerprijs van €15.
2. €110 per volledig verzorgde verwendag boetseren, inclusief dranken
(zoals bij 1), lekkers bij de koffie, uitgebreide lunch en alle materialen,
uithollen en bakken van kleinere beelden. Voor grotere beelden 10-15€
meerprijs.

Wanneer
Elke eerste zaterdag van de maand mogelijkheid 1 à €75.
Elke derde zaterdag van de maand mogelijkheid 2 à €110.
Op afpraak met een groepje van minimaal 3 personen.
Vragen?
06-52678228 of mail
Aanmelden luigi@luigiamati.com
Locatie
Parallelweg 1, Bunnik (naast brothers)

