Nieuwarchief

ArtiChic officieel HotPot Dealer
Op 23 december 2011 is ArtiChic officieel HotPot
dealer geworden.
Wij zijn hier erg trots op! Lees meer over de HotPot op de website en kom een mooi
sieraad van glas maken in onze nieuwe workshop!
17-01-2012

ArtiChic in de roulette Witte Weekblad

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen.
02-11-2011

Prijsverhoging
Per 1 juni 2011 zijn de prijzen van de zilverklei met bijna 30% verhoogd. Atelier ArtiChic
heeft deze prijsverhoging zo lang mogelijk uitgesteld, maar ook wij ontkomen er nu niet
meer aan om deze prijsverhoging te verwerken in onze workshop prijzen. Vanaf
heden staan de nieuwe prijzen op onze website.
12-10-2011

Losse Lessen
Geen tijd om een workshop te volgen? U heeft al eens een workshop gevolgd en wil
liever een bepaalde techniek leren? Volg dan een losse les.
De lessen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden en worden gegeven op
woensdagavond van 19.45 tot 22.15 uur. De kosten voor een les zijn € 17,50 exclusief
materiaal. Het materiaal wat u gebruikt tijdens de les koopt u bij Atelier ArtiChic*.
U kunt per les reserveren. Startdatum van de lessen is woensdagavond 5 oktober.
* Voor de actuele prijzen van het materiaal kunt u terecht op www.zilverkleiwebwinkel.nl.
09-08-2011

Najaarsmarkten
Natuurlijk komt u ook dit jaar ArtiChic tegen op verschillende gezellige jaar- en
kunstmarkten in de Streek.
Donderdag 18 augustus: jaarmarkt Hillegom van 11.00 tot 21.00 uur. ArtiChic kunt u
vinden op het plein bij d' Oude Pomp.
Maandag 26 september: Jaarmarkt Lisse van 10.00 tot 17.00 uur. Plein bij Madelief,
centrum Lisse.

Graag tot ziens op een van deze gezellige markten.
09-08-2011

Zomeractie
Een workshop Art Clay Silver is deze zomer extra voordelig! 3 + 1 gratis! Voor wie deze
zomer een workshop voor 4 personen boekt, is de vierde cursist gratis. De actie is geldig
in juli en augustus en alleen als de workshop in één keer wordt geboekt voor 4 personen.
Kunst in de Streek
Op zaterdag 9 en zondag 10 april 2011 zal er weer een grote kunstroute plaatsvinden in
de Noordelijke Bollenstreek.
Uiteraard ontbreekt Atelier ArtiChic niet op deze kunstroute. U vindt Atelier ArtiChic deze
dagen niet op haar locatie aan de Veenenburgerlaan te Hillegom, maar op het kerkplein
bij de Oude Pomp in het centrum van Hillegom.
15-03-2011

ArtiChic in De Hillegommer

02-03-2011

Advertentie Woensdagkrant Duin- en Bollenstreek

02-03-2011

Open Atelier

Heeft u al eens met Art Clay Silver gewerkt, maar u durft thuis nog niet zo goed
zelfstandig aan de gang. Of u wilt nog een sieraad maken, maar geen tijd om een
workshop te volgen. Atelier ArtiChic organiseert op 12 en 19 maart open atelier
ochtenden.
Tijdens het open atelier kunt u zelfstandig werken met alle gemakken bij de hand. U kunt
gebruik maken van het gereedschap van Atelier ArtiChic en de oven staat de hele
ochtend aan. Uiteraard is Edith van Leeuwen, instructeur Art Clay Silver, aanwezig om u
met raad en daad bij te staan.
De kosten bedragen € 17,50 per ochtend waarbij u de te gebruiken Art Clay Silver
producten aanschaft bij Atelier ArtiChic.
Aantal deelnemers: min. 5 en max. 8.
Data: zaterdag 12 maart van 09.30 tot 12.30
Zaterdag 19 maart van 09.30 tot 12.30
Schrijf u snel in want vol is vol !!!
08-02-2011

Atelier ArtiChic opent webwinkel: www.zilverklei-webwinkel.nl
Trots presenteert Atelier ArtiChic haar nieuwe webwinkel www.zilverklei-webwinkel.nl de
webwinkel voor al uw zilverklei benodigdheden. De eerste 10 klanten ontvangen gratis
een zakje zirconia's bij hun bestelling.
08-02-2011

Vernieuwde website
Vol trots presenteren we de vernieuwde website van Atelier ArtiChic met nog meer
informatie en nieuwe onderdelen zoals bijv. het gastenboek. Veel kijk- en leesplezier op
de vernieuwde site!
09-12-2010

Mixed Metal Clay
Op 10 en 17 januari 2011 volgt ArtiChic een twee-daagse workshop Mixed Metal Clay. In
deze workshop leer ik werken met de koperklei, bronsklei en staalklei van Hadar's Clay�.
Deze metaalkei soorten zijn ontwikkeld door Hadar Jacobson, Jewelry Artist, mede
bekend door haar fantastische boeken op het gebied van Metal Clay. Dit is een
kennismaking met metaalklei, de technieken, combinaties van metalen, het stookproces
en de afwerking van de sieraden. Met deze workshop hoop ik het aanbod van workshops
in het atelier in 2011 uit te kunnen breiden. Uiteraard volgt na afronding van de
workshop hier meer informatie over.
01-12-2010

Workshop Acrylic One
Op 23 november heb ik de workshop Acrylic One in Veghel gevolgd. Acrylic One is
bijzonder geschikt voor het maken van beelden. Het laat zich eenvoudig in iedere vorm
gieten of modelleren Het laat zich uitstekend mengen met vele soorten vulstoffen en
door toevoeging van kleurstoffen is iedere denkbare uitstraling te bereiken. Daarnaast is
Acrylic One een watergedragen componentensysteem en hierdoor vriendelijk en prettig
om mee te werken. Meer informatie over dit product volgt zo spoedig mogelijk op de
website.
25-11-2010

Workshop Magneetsloten
Atelier ArtiChic blijft zich ontwikkelen. Op 9 oktober heb ik de workshop magneetsloten
gevolgd. Kapitelsloten konden altijd al op eenvoudige wijze worden gemaakt, maar nu is
het ook mogelijk om een mooie magneetsluiting te maken met Art Clay Silver bij Atelier
ArtiChic! Deze sluiting is dan gelijk de blikv(h)anger van uw ketting! Meer informatie over
workshop magneetsloten volgt zo spoedig mogelijk.
10-10-2010

Jaarmarkt Lisse
Atelier ArtiChic is te vinden op de jaarmarkt in Lisse op maandag 27 september 2010 van
10.00 tot 17.00 uur.
01-09-2010

Braderie Voorhout
Ook dit jaar is Atelier ArtiChic weer aanwezig op de gezellige braderie van Voorhout die
wordt gehouden op zaterdag 18 september 2010 van 10.00 tot 17.00 uur.
01-09-2010

Klank en Kleur festival in Lisse
Op zaterdag 4 september 2010 organiseert het Cultureel Platform Lisse het "Klank en
Kleur festival". Locatie: 't Vierkant en (deel) Heereweg, Lisse. Ook ArtiChic zal hier niet
ontbreken. De week voorafgaand aan het festival worden kunstwerken van de
deelnemers ge�xposeerd bij verschillende winkeliers in Lisse. De beelden van Atelier
ArtiChic kunt u vinden bij Bjoetie Mode in de Kanaalstraat. Voor een impressie van de
sieraden kunt u terecht bij Galerie 't Heerenhuis.
15-08-2010

Open dag(en) Volksuniversiteit Lisse
De Open Dagen voor informatie en inschrijving worden gehouden opvrijdagavond 27
augustus van 19.00 tot 21.00u en op zaterdag 28 augustus van 11.00 tot 15.00u. Atelier
ArtiChic is aanwezig op beide dagen om uitleg te geven over haar cursussen en
workshops Zilveren Sieraden maken.
01-08-2010

Open dag Kulturele Raad
Op zaterdag 21 augustus is de open dag op de Kulturele Raad te Hillegom. Atelier
ArtiChic zal aanwezig zijn met uitleg over haar cursussen Zilveren Sieraden maken. De
open dag is van 10.00 tot 13.00 uur.
01-08-2010
Jaarmarkt

Hillegom
Op donderdag 19 augustus 2010 wordt wederom de gezellige en grootste jaarmarkt van
de Bollenstreek gehouden in Hillegom. Natuurlijk is Atelier ArtiChic ook weer te vinden op
deze markt. We staan op het Henri Dunantplein. De markt is geopend van 11.00 tot
21.00 uur.
15-07-2010

De Teylinger 6 mei 2010

07-05-2010

Witte Weekblad 5 mei 2010

07-05-2010
Nieuw bij Artichic: Fotobedeltjes
Maak een fotobedeltje met een foto van je geliefde/ kind of huisdier. Bij
Atelier ArtiChic is het mogelijk om een fotobedeltje met een foto van je
geliefde/kind of huisdier te maken. U kunt de bedeltjes ook door mij laten
maken. Kijkt u bij Art Clay Silver/ fotobedeltjes voor voor meer
informatie.
15-04-2010

Nieuwe workshops met UV Acrylhars
Met UV-acrylhars geef je meer kleur aan je sieraden. De kleurloze gel kan je met
pigmenten elke kleur geven die je maar wilt en de gel wordt onder onder een UV lamp
hard. Het eindresultaat lijkt net glas. Meer informatie over de UV acrylhars workshops
kunt u inden op de workshoppagina.
20-02-2010

Witte Weekblad 17 februari 2010

18-02-2010

Kunst in de Streek
De Kunstroute 2010 vindt plaats in het weekend van vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag
18 april in Bennebroek, Hillegom, De Zilk en in Lisse! Uiteraard is Atelier ArtiChic ook
vertegenwoordigd op de kunstroute. Nadere informatie waar u Atelier ArtiChic kunt
vinden tijdens de kunstroute volgt zo spoedig mogelijk.
15-02-2010

Vanaf oktober ArtiChic workshops bij de Kulturele Raad in Hillegom
Vanaf oktober worden er de workshops gegeven bij de Kulturele Raad in Hillegom.
Workshop 1: 2 hangers van Art Clay Silver
Workshop 2: 1 ring van Art Clay Silver
De workshops duren 6 uur en zijn verdeeld over 2 middagen/avonden. Voor meer
informatie kunt u terecht op www.kultureleraad.nl.
20-09-2009

Jaarmarkt Lisse
Op maandag 21 september is Atelier ArtiChic te vinden op de gezellige jaarmarkt te
Lisse.

01-09-2009

Verhuizing ArtiChic
Vanaf 7 september is Atelier ArtiChic gevestigd aan de Veenenburgerlaan 62 te Hillegom.
10-08-2009

Jaarmarkt Voorhout
Op zaterdag 12 september zijn we te vinden op de jaarmarkt in Voorhout. De markt is
geopend 10.00 uur tot 17.00 uur en is gelegen in het gezellige centrum van Voorhout.
10-08-2009

Jaarmarkt Hillegom
Op donderdag 20 augustus is ArtiChic te vinden op de jaarmarkt te Hillegom met verkoop
van sieraden en informatie over de workshops. De markt is gelegen in het centrum van
Hillegom en geopend van 11.00 uur tot 21.00 uur.
01-08-2009

Examen instructeur niveau 2
Ik ben erg blij en trots dat ArtiChic zeer goed geslaagd is voor het examen instructeur
niveau 2.
20-05-2009

Braderie Noordwijk zaterdag 20 juni 2009
Op zaterdag 20 juni aanstaande is Atelier ArtiChic te vinden op de braderie te Noordwijkbinnen met uitgebreide informatie over Art Clay Silver, de workshops en verkoop van
sieraden gemaakt met Art Clay Silver.
15-05-2009

Moederdagaanbieding
Verras je moeder met een workshop Art Clay Silver en ontvang € 10,- korting op de
basisworkshop.
05-05-2009

Voorjaarsmarkt in Park Rusthoff te Sassenheim
Op 9 mei aanstaande is Atelier ArtiChic te vinden op de voorjaarsmarkt in Park Rusthoff
te Sassenheim. Tijdens deze markt worden eigen gemaakte sieraden verkocht en
demonstraties Art Clay Silver gegeven. De markt is geopend van 10.00 uur tot 16.00
uur. www.parkrusthoff.nl. Ook is de moederdagaanbieding uiteraard te boeken tijdens de
voorjaarsmarkt.
07-04-2009

Supplement solderen
Op 6 april heeft Atelier ArtiChic de opleiding zilver solderen gevolgd bij Art Clay Silver
Benelux. Met deze opleiding wordt nu een extra service geboden voor het gemakkelijk
bevestigen van fournituren, het verkleinen van ringen en het repareren van gebroken
zilveren sieraden.
06-04-2009

Geslaagd
Geslaagd! Atelier ArtiChic is vanaf heden gecertificeerd instructeur Art Clay Silver. Per 1
februari wordt gestart met het geven van workshops Art Clay Silver. Meer informatie
over de workshops kunt u vinden op de workshoppagina op deze site.
16-01-2009

