PROEVEN VAN HET VAKMANSCHAP
VAN EDELSMID INGEBORG DE GROOT
Als je een mooie ring of een broche koopt, sta je er meestal niet bij stil wat er
allemaal komt kijken om zo’n sieraad te maken. Want wie weet wat het

cursus

edelsmeden

smeltpunt is van zilver, of hoe je een edelsteen in een ring zet? En wat is
giebelen, hoe moet je zilver walsen, wat is hardsolderen, of een trekijzer en wat
is ciseleren? Deze vragen – en er zijn er nog veel meer – gaan over de
technieken die tijdens een cursus edelsmeden aan bod komen. Er wordt
gewerkt in kleine groepen, zodat iedereen een persoonlijke begeleiding kan
verwachten. De cursus is voor zowel beginners als gevorderden.
CURSUS EDELSMEDEN NIEUWE STIJL
Hoe gaat dat eruit zien? De cursus edelsmeden nieuwe stijl gaat 1 keer in de 3
weken, maar dan een hele dag plaatsvinden. Het grote voordeel voor cursisten is
dat je zo ef ciënt en in een

jne, geconcentreerde

ow door kunt werken.

Mindfull noemen ze dat tegenwoordig. Het is daarmee echt een dagje voor jezelf,
even weg van het alledaagse. En doordat er meer ruimte tussen de cursussen zit,
heb je zelf thuis meer de tijd hebt om dingen voor te bereiden, zodat je goed
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beslagen ten ijs op de cursusdag komt en hier meer uit kunt halen.
INFORMATIE CURSUSDAGEN NAJAAR 2022 / VOORJAAR 2023
Data
Maandag: 19 december | 9 & 30 januari | 20 februari.
Vrijdag: 16 december | 6 & 27 januari | 17 februari.

syn.

ambacht

WELKOM

💋

Tijden

09.30-15.30 uur.

Kosten

Stuur een e-mail naar info@ingeborgdegroot.nl voor meer info.

Basispakket

Stuur een e-mail naar info@ingeborgdegroot.nl voor meer info.

Inclusief

Kof e, thee met iets lekkers.

Lunch

We lunchen bij Inn de Vijf Sinnen in Geertruidenberg.

Adres

Keizersdijk 76, Raamsdonksveer
www.ingeborgdegroot.nl
06 - 17874108

Instagram

cursusedelsmid.ingeborgdegroot

Aanmelden

Vraag het aanmeldformulier aan: info@ingeborgdegroot.nl

Voorwaarden Klik hier voor de algemene voorwaarden.
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