
      

3 series workshops om kennis te maken met Hakken in 

Natuursteen o.l.v. verschillende docenten. 

Samenwerking Steenhouwerij van Luijn Natuursteen en de 

Plantage, centrum voor de kunsten. 

Hakken in 

 Natuursteen  
 

Zaterdag 19 maart 

Zaterdag 9 en 16 april 

Zaterdag 21, 28 mei, 4 en 

11 juni 

10.00 – 15.00 uur 

Hakken in Natuursteen bestaat uit drie series workshops waarin 

verschillende technieken aan bod komen. Elke serie staat onder leiding 

van een andere professionele kunstenaar. 

De workshops zijn apart van elkaar te volgen. 

 

Werken met Speksteen 

Zaterdag 19 maart 2016  

10.00-15.00 uur  

o.l.v. beeldend kunstenaar Joan Tesser 

Kosten (inclusief lunch, materiaal en gebruik van gereedschap): 

- € 57 excl BTW (voor personen onder 21 jaar) 

- € 68,97 incl BTW (voor personen vanaf 21 jaar) 

      

Steenhouwen in natuursteen 

Zaterdag 9 en 16 april  2016  

10.00 tot 15.00 uur 

o.l.v. steenhouwers Gerard en Michiel van Luijn  

Kosten (inclusief lunch, materiaal en gebruik van gereedschap): 

- € 100 excl BTW (voor personen onder 21 jaar) 

- € 121 incl BTW (voor personen vanaf 21 jaar) 

 

Vormgeven in natuursteen 

Zaterdag 21, 28 mei, 4 en 11 juni   

10.00 tot 15.00 uur 

O.l.v. beeldend kunstenaar Liesbeth Crooijmans 

Kosten (inclusief lunch en gebruik van gereedschap): 

- € 230 excl BTW (voor personen onder 21 jaar) 

- € 278,30 incl BTW (voor personen vanaf 21 jaar) 

Bijkomende kosten: materiaal 

 

De workshops worden gegeven in Steenhouwerij van Luijn,  

Morsestraat 32 in Tiel 

Plantage, centrum voor de kunsten   info@plantage.info 

Kleine Plantage 1a | 4001 RP Tiel  T: 0344 636060 
Postbus 250 | 4000 AG Tiel   www.plantage.info 

De Plantage is er voor iedereen 

http://www.plantage.info/


Meer informatie over de workshops 
 
Workshop Werken met Speksteen 
Speksteen of zeepsteen is een zachte steensoort. Door te kijken, raspen, vijlen en 
schuren ontstaat een beeld. Er kan gewerkt worden met hoekige vormen of juist 
meer met organische ronde vormen. Het maken van een beeld begint altijd met goed 
kijken en leren 3-dimensionaal te kijken en te denken. Deze aspecten vormen de 
basis van het beeldhouwen.  
Zaterdag 19 maart  van 10.00-15.00 uur  
o.l.v. beeldend kunstenaar Joan Tesser 
Kosten (inclusief lunch, materiaal en gebruik van gereedschap): 
- € 57 excl BTW (voor personen onder 21 jaar) 
- € 68,97 incl BTW (voor personen vanaf 21 jaar) 
Locatie: Steenhouwerij van Luijn, Morsestraat 32 in Tiel 
Max. 12 deelnemers 
 
Workshop Steenhouwen in natuursteen 
De beginselen van het hakken in natuursteen wordt u geleerd door Gerard van Luijn, 
zelf al jaren werkzaam in het vak. U krijgt uitleg over natuursteen en over de 
verschillende toepassingen. U leert welke beitels en hamers gebruikt worden en 
waarvoor en u gaat natuurlijk zelf aan de slag. U leert de basistechnieken van het 
hakken gedurende 2 zaterdagen. Naar keuze kunt u aan de slag met een 
vogeldrinkbak, een unieke deurstopper of een bijzondere parasolvoet of …. 
2 Zaterdagen 9 en 16 april van 10.00 tot 15.00 uur 
o.l.v. steenhouwers Gerard en Michiel van Luijn  
- € 100 excl BTW (voor personen onder 21 jaar) 
- € 121 incl BTW (voor personen vanaf 21 jaar) 
Locatie: Steenhouwerij van Luijn, Morsestraat 32 in Tiel 
Max. 10 deelnemers 
 
 
Workshop Vormgeven in natuursteen 
Beeldhouwen is een creatief proces, waarin u zich helemaal kunt verliezen. Op zoek 
naar een vorm uit de ruwe steen en uzelf laten verrassen. Natuurlijk is er aandacht 
voor de techniek, maar de nadruk zal deze lessen liggen op leren kijken, de 
ontwikkeling van uw gevoel voor vorm en uw eigen stijl. Docente Liesbeth 
Crooijmans biedt hierbij ondersteuning in een ontspannen en actieve sfeer. Vooraf 
overlegt Liesbeth met een ieder over de te kiezen steensoort en voor gereedschap 
wordt gezorgd. 
4 zaterdagen 21, 28 mei, 4 en 11 juni van 10.00 tot 15.00 uur 
O.l.v. beeldend kunstenaar Liesbeth Crooijmans 
Kosten (inclusief lunch en gebruik van gereedschap): 
- € 230 excl BTW (voor personen onder 21 jaar) 
- € 278,30 incl BTW (voor personen vanaf 21 jaar) 
Bijkomende kosten: materiaal 
Locatie: Steenhouwerij van Luijn, Morsestraat 32 in Tiel 
Max 8 deelnemers 
 
Opgeven 
Opgeven voor de workshops kan voor elke workshop afzonderlijk via de website van 
Plantage: www.plantage.info 
Opgeven voor alle workshops is ook mogelijk: geeft u zich dan op voor één van de 
workshops en vermeld bij opmerkingen dat u zich aanmeldt voor alle workshops. 

http://www.plantage.info/

