Workshops
Bij Innis Àrd kunt u een keur aan workshops volgen. We ontwikkelen de workshops dagelijks
en niet alle mogelijkheden staan hier weergegeven. We hopen dat de volgende workshops een
impressie geven van onze mogelijkheden.












Workshop schilderen (olieverf/Acryl)/ Collage /natuur schilderen;
Workshop miniatuur schilderen;
Workshop Zentangle (basis);
Workshop Zentangle (verdieping, maken van Zia's of werken met kleur zoals gems);
Workshop levensboom of Secret Garden tekenen;
Workshop schilderen op boomschors (ook geschikt als kinderfeestje);
Workshop schilderen met licht;
Workshop fotogrammen maken;
Workshop houtsnijden (lepeltjes snijden);
Workshop Christmas cake bakken (Engelse traditie elk jaar eind oktober/begin
november);
Workshop Firesteel maken

Voor meer informatie en de tarieven zie de informatie hieronder! Of neem contact met ons op
voor de voordelige tarieven voor grote groepen.

Workshop schilderen (olieverf/Acryl/ Collage maken/ Natuur schilderen)
Het is mogelijk om op doek een vrij werk te maken met olieverf of acryl. Gekozen kan
worden om te schilderen in het Atelier of om naar buiten te gaan (afhankelijk van
weersomstandigheden). Mocht je specifiek kiezen voor het schilderen in de natuur en zit het
weer echt tegen dan werken we in het atelier met foto’s gemaakt in het natuurgebied de
Maashorst. Het atelier is gesitueerd in landelijke omgeving waar de natuur in vele aspecten te
zien is. Kies je voor het maken van een collage dan gaan we eerst met diverse materialen
het doek bewerken. Hierdoor ontstaat er een speels reliëf op je doek. Dit kan door
verschillende materialen te gebruiken zoals papier, karton, stof etc. Vervolgens bewerken we
het doek met verf en ontstaat er een kunstwerk in de vorm van een collage. Desgewenst kan er
ook met teksten worden gewerkt.
Een workshop (natuur) schilderen of het maken van een collage is al mogelijk in een dagdeel
(circa 3 uur). Bij deze workshop zijn alle materialen inbegrepen en wordt er een heerlijke
afternoon tea geserveerd. Ook kan er voor worden gekozen om een hele dag te schilderen,
ongeveer 6 uur. Een dag durende workshop is inclusief materialen, koffie, thee, home made
cake, en lunch.
Tarief:
Workshop dag deel (3 uur): 32,50 euro per persoon
Workshop hele dag (6 uur): 42,50 euro per persoon

Miniatuur schilderen
Bij deze workshop wordt gewerkt op een klein formaat doek. De doekjes zijn vanaf 15x15 tot
ongeveer 5x7 cm. Men kan zelf een onderwerp kiezen om te schilderen. Ook kan hierbij met
zowel olieverf als met acryl worden gewerkt. Deze workshops gaan zeker drie uur duren.
Alle materialen en een afternoon tea zijn bij de workshop in begrepen.
Tarief:
Workshop miniatuur Schilderen: 25,00 per persoon

Workshop Zentangle (basis)
Zentangle is een tekenvorm afgeleid van kalligrafie. Deze teken methode is ontwikkeld door
Maria Thomas en Rick Roberts uit de Verenigde Staten. De tekenvorm is bedoeld als een
ontspannen en meditatief tekenmoment. Met vrij eenvoudige materialen kan je al aan de slag.
Ook is Zentangle door iedereen te leren en is er geen enkele tekenervaring nodig. In deze
workshop maak je kennis met de fijne ontspannen tekenmethode waar vrijwel iedereen thuis
lekker meer verder gaat. Bij de workshop zijn een heerlijke afternoon tea en de materialen
inbegrepen.
Tarief:
Workshops Zentangle (3 uur): 22,50 euro per persoon

Workshop Zentangle (verdieping, maken van Zia's of werken met kleur zoals
gems)
Voor degene die al lekker met Zentangle bezig zijn en graag wat meer willen hebben we een
workshop die verder gaat dan de basis. Vaak in samenspraak met de klant wordt er gekozen
om net wat extra's toe te voegen. Bijvoorbeeld het werken met kleur in de Zentangle, het
maken van Zentangle gems (edelstenen) of het maken van een Zia (Zentangle inspired art).
Deze workshop is meer een inspiratiesessie voor de meer beoefende Zentangle. Bij de
workshop zijn een heerlijke afternoon tea en de materialen inbegrepen.
Tarief:
Workshop Zentangle (3 uur): 22,50 euro per persoon

Workshop levensboom/secret garden tekenen
Kom kennis maken met deze techniek en maak een persoonlijk kunstwerk. Er zijn maar
slechts vijf basislijnen nodig om een mooie creatie te maken. Ervaring is niet noodzakelijk.
Voor deze creatie werken we op papier met gemixte technieken, dus zowel pen, als aquarel en
potlood behoren tot de mogelijkheden. Bij de workshop zijn koffie/thee en wat lekkers en de
materialen inbegrepen. Workshop duurt circa 3 uur.
Tarief:
Workshop Levensboom/secret garden (3 uur): 15 euro per persoon

Workshop schilderen op boomschors (ook geschikt als kinderfeestje)
Lekker met Acryl verf aan de slag op het prachtige natuurlijke materiaal hout. Op wat grove
houten schijven maken we een mooi klein kunstwerkje. Deze workshop duurt circa 2 uur en is
inclusief materialen, koffie, thee en homemade cake. Voor kinderen vervangen we de koffie
en thee door een lekker glas sap of ranja.
Tarief:
Workshop schilderen op boomschors (2 uur): 7,50 euro per persoon

Workshop schilderen met licht
Verrassende effecten en resultaten komen voort uit de workshop schilderen met licht. Het is
een workshop welke leuk is voor jong en oud. Voor een impressie kijk onder het tabblad van
FFF. U leert het principe van fotografie en van het werken met licht tijdens deze workshop.
Na een korte introductie gaat u aan de slag met schetsen van een ontwerp op papier.
Vervolgens gaat u deze in een donkere ruimte met licht schilderen. Zowel het schilderen als
het fotograferen kan u zelf ontdekken tijdens deze workshop. De workshop is geschikt van
jong tot oud maar wel voor mensen die niet bang zijn in het donker. Deze workshop is ook
goed op locatie mogelijk (mits goed te verduisteren). Neem contact met ons op voor de
voorwaarden. Gaat u ook met een mooi licht schilderij naar huis?
Tarief:
Workshop schilderen met licht 15 euro per persoon (groepen op locatie b.v. scholen vraag
naar gespecialiseerde offerte)

Workshop houtsnijden (lepeltjes snijden)
Ga lekker aan de slag met hout uit de natuur (Maashorst). Vanuit een ruwe houten tak of
stammetje ga je via verschillende technieken aan de slag om uiteindelijk een houten lepel
gesneden te hebben. Voor een impressie kijk onder het tabblad van de NatuurRover. Maar we
beginnen met een korte theorie en veiligheidsinstructie. We zijn lekker de hele dag in de
buitenlucht bezig. Dus stevige kleding die tegen een stootje kan is aan te bevelen. Het is geen
activiteit waar je vies bij wordt. Wij maken gebruik van goed gereedschap van
gerenommeerde merken. Deze workshop is ook te boeken voor kinderfeestjes mits voldoende
en goede begeleiding aanwezig is (hier dient u dan zelf voor te zorgen). Leeftijd voor de
workshop is vanaf 14 jaar (onder de 16 jaar wel begeleid door een ouder). In overleg is een
jongere leeftijd mogelijk maar neem dan alstublieft eerst contact met ons op. We starten om
11:00 uur en het zal ongeveer tot 16:00 uur duren, een uitloop is natuurlijk mogelijk. De
workshop is inclusief koffie, thee en fris, materialen en gebruik van gereedschappen. Een
lunchpakket neem je zelf mee of tegen een meerprijs kunnen wij ook een lunch voor u
verzorgen. Je eigen gereedschap meenemen mag natuurlijk altijd.
Tarief:
Workshop lepeltjes snijden 25 euro per persoon.

Workshop Christmas cake bakken
(Britse traditie elk jaar eind oktober/begin november)
De Britten houden van traditie, en dat geldt ook voor wat ze eten met kerst. En ze
beginnen vaak al vroeg met de voorbereidingen! Zo’n typisch Brits kerstrecept is de klassieke
Christmas cake, deze kan je al bakken vanaf oktober. Het geheim van de Christmas cake is
veel liefde en aandacht. Verder moet je hem in de aanloop naar kerst regelmatig "voeden" met
alcohol, wij gebruiken hiervoor altijd Whisky. Zo krijg je een ongeëvenaarde heerlijke smaak.
De workshop bestaat uit twee delen. Allereerst het maken en bakken van de cake. En
vervolgens plannen we net voor de kerst een nieuwe datum waar je met de wel gevoede cake
weer terug komt om deze mooi en feestelijk te decoreren. Met als resultaat een prachtige en
lekkere cake, die wij volgens onze traditie aansnijden bij de koffie op eerste kerstdag.
De workshop is inclusief de ingrediënten (beide delen), koffie en thee en de start van een
prachtige kersttraditie.
Tarief:
Workshop Christmas cake bakken en decoreren: 35,00 euro per persoon

Workshop Firesteel maken
Maak je eigen firesteel. Maar eerst, wat is een firesteel. Voor diegene die niet weet wat dit is:
een firesteel is een metalen/magnesium (legering) staafje welke veel en heel hete vonkjes
produceert als je er met iets van metaal overheen schraapt. (voor een impressie zie tabblad
van de NatuurRover) Als je dus een goede droge tondel hebt ben je ermee in staat om een
vuur te beginnen. De firesteel werkt ook als deze nat is wat bij bijvoorbeeld lucifers niet het
geval is.
We gaan dus aan de slag om een handvat van hertengewei of hout te maken zodat je op deze
manier een gepersonaliseerde firesteel hebt. Iedereen is in staat om de eigen firesteel te
maken, je hebt geen opleiding nodig. De workshop is inclusief materiaal en koffie/thee met
iets lekkers tussendoor.
Tarief:
Workshop firesteel maken 25 euro per persoon
Workshop keuze gemaakt?
Heeft u een workshop gevonden? Neem voor een specifieke datum gerust contact met ons
op. Minimale deelname is 2 personen en maximaal 8 personen (voor de workshop lepeltjes
snijden maximaal 10 personen). Ook zijn er workshops gepland waarvoor u zich individueel
kan inschrijven, voor data zie tabblad data workshops. Natuurlijk is er veel mogelijk, heeft u
een idee of vraag leg het ons gerust voor. We kijken graag met u naar wat het beste past bij
uw wensen.

Vraag naar onze voordelige tarieven voor grote groepen (meer dan 20 personen). Veel
workshops kunnen ook voor grotere groepen worden gegeven op een andere locatie. We
werken met diverse locaties in de omgeving. Bij u op locatie in overleg en tegen vergoeding
van reiskosten. Heeft u hier vragen over neem gerust contact met ons op!

