Nieuwsbrief Atelier Nieuw Vermaak
Even bijpraten…
De herfst gaat weer beginnen, ik zie al blaadjes vallen en aan de tijd dat ik lekker buiten
kon spinnen komt een eind. Ik ben afgelopen zomer bezig geweest met het wassen en
kaarden van alpacawol. Wat een prachtige kleuren hebben deze dieren. De wol is veel
zachter dan schapenwol. Het is echt fijn om met deze wol te werken. Naast het wassen en
kaarden van alpacawol ben ik ook aan de slag gegaan met wol verven. Ik doe dit met behulp
van kant- en klare verf en gebruik de magnetron om de kleur te fixeren. Ik heb een
workshop uitgewerkt dus als je het ook eens wilt proberen, kom dan gezellig langs om te
ervaren hoe leuk het is om natuurwol een kleurtje te geven. Verder ben ik bezig met het
ontwerpen van een Wol experience box. Een doos met verschillende wolsoorten (schapenen alpacawol en ook krulwol) en een document met informatie over wol en de weg die de wol aflegt van dier naar
brei- of haakpen. Ik wil ook nog een video maken, maar dat gaat nog even duren. Meer nieuws over dit onderwerp in
de volgende nieuwsbrief.
Nieuw! Workshop wol verven
Bij deze workshop gaan we aan de slag met het verven van natuurwol. We verven 3 porties wol
van ieder ongeveer 50 gram. Je mag zelf kiezen wat voor wol je wilt verven. Dat kan gekaarde
of gesponnen schapenwol zijn, schapenwol met krullen of alpacawol. Als verfstof gebruiken we
kant- en klare verf. Je mengt zelf de kleurstoffen, zodat je een kleur maakt die jij mooi vindt.
Het fixeren van de verf doen we in de magnetron. Omdat we tijdens deze workshop soms even
moeten wachten, kun je in de wachttijd een betontegeltje stippen met een schaapje of een
alpaca. De workshop duurt 2 uur en kost €25,-.
Workshop wol spinnen; een oude ambacht weer helemaal hip
De eerste spinlessen zijn inmiddels gegeven en ik heb al foto’s ontvangen van zelfgesponnen draadjes. De deelnemers
die ik tot nu toe heb gehad waren heel enthousiast, al is het leren spinnen een inspannende
bezigheid. Maar aan het eind van de workshop lukte het toch
alle deelnemers om een draadje tevoorschijn te toveren uit
een pluk wol. Wil je het ook eens proberen? Deze workshop
kan voor maximaal 4 personen worden gegeven. De workshop
duurt 2 uur. In deze 2 uur leer je de grondbeginselen van het
spinnen, klossen wisselen, en laat ik je zien hoe je wol kunt
haspelen. Je mag zelf kiezen of je met gewassen of
ongewassen wol wilt spinnen. De wol is altijd gekaard. Je
kleding kan wat vettig/kleverig worden, zeker als je met
ongewassen wol gaat spinnen, neem een halterschort mee als je die hebt of een theedoek. De spinworkshop kost
€ 25,Workshop kaarsen maken en cadeaulabels stippen
Tijdens deze workshop maak je 2 kaarsen in je favoriete kleur(en) en stip je 1 of 2 cadeaulabels.
Deze workshop duurt 2½ uur en kost € 27,50,Workshop naaldvilten
Met behulp van een viltnaald en lontwol maak je een leuk beestje. De workshop (klein diertje)
duurt 2 uur en kost € 22,50 De workshop naaldvilten voor licht gevorderden kost € 30,- en duurt
3 uur. De workshop naaldvilten voor gevorderden kost € 50,-.
Workshop vogelbadje of lieveheersbeestje mozaïeken
Bij het vogelbadje mozaïeken teken je een afbeelding op een
terracottaschaal, die je daarna met mozaïekstukjes invult. Voor het lieveheersbeestje wordt
een betonnen mal gebruikt, waarop je de basis van het lieveheersbeestje eerst tekent. Deze
workshops duren ongeveer 2 uur en kost € 24,50.
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Vanwege de huidige hygiëne maatregelen staan er houten stoelen in het atelier. Wil je wat zachter zitten, neem dan
zelf een kussentje mee. Tijdens de workshops zal ik een mondkapje dragen, omdat ik je niet kan laten zien hoe je
moet spinnen/naaldvilten/mozaïeken/stippen op afstand. In het atelier is genoeg ruimte om tussen de deelnemers
1½ meter afstand te houden.
Workshopkalender
Op de website wordt nu per maand een workshopkalender gepresenteerd.
Inschrijven voor de workshops kan via www.nieuwvermaak.nl/wsapp. Als ik de
inschrijving heb ontvangen, stuur ik je een mail met verdere informatie.
Steuntje in de rug
Op Youtube staan 13 video’s met naaldvilttechnieken. In deze video’s worden
de basistechnieken stap voor stap uitgelicht. Handig voor als je na wilt kijken
hoe je een basisonderdeel ook al weer maakt.
Op de website kun je 2 gratis werkbeschrijvingen downloaden. In het ene
document wordt beschreven hoe je wol kunt bewerken (wassen, kaarden,
spinnen), in het andere document staat hoe je wol kunt verven. De
documenten vind je op www.nieuwvermaak.nl/inactie/#inactiedoehetzelf
Verkoop naaldviltpakketten
Het nieuwste naaldviltpakket van Nieuw Vermaak is het pakket van de bosnimfen. Met de
inhoud van dit pakket kun je 2 bosnimfen maken. Ook dit pakket is voorzien van een
uitgebreide werkbeschrijving met foto’s. Het pakket kost €13,50 en te verkrijgen via de
creawolwebwinkel.nl
Spinnewiel huren
Voor spinners met of zonder ervaring die willen spinnen, maar niet in het bezit zijn
van een spinnewiel, is er de mogelijkheid om een spinnewiel te huren voor een aantal
weken. Met de uitgebreide werkbeschrijving op de website compleet met foto’s heb
je zo (weer) de slag te pakken. Het is mogelijk om (on)gewassen en gekaarde schapenof alpacawol te kopen bij Nieuw Vermaak, zodat je direct aan de slag kunt.
De spinnewielen voor de verhuur zijn van het merk Louët, type S10. De spinnewielen
zijn allemaal uitgerust met een wolhaspel, een twijnrek en 3 klossen.
Huur spinnewiel € 25,- (1 week), aanmelden via www.nieuwvermaak.nl/hrapp.
Verhuur atelierruimte
De gezellige atelierruimte van Nieuw Vermaak is ook te huur voor iedereen die
graag een workshop of cursus wil geven en thuis geen ruimte heeft. Het atelier
(ruim 50 m2) beschikt over een eigen ingang, toilet en keukenblok. Er is ruimte
voor 8 personen en een docent. Koffie/thee en schoonmaakkosten zijn inclusief
en er is mogelijkheid om kastruimte te huren. Zeer gunstig gelegen in het
centrum van Hoogblokland, voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt en
prima te bereiken via de A 27. De ruimte kan ook ‘s avonds en op zaterdag
gehuurd worden. Meer informatie via www.nieuwvermaak.nl/atelier of
06-40682715.
Nieuw Vermaak is voortdurend in ontwikkeling en op zoek naar nieuwe, leuke projecten. Wil je helemaal bijblijven?
Volg Nieuw Vermaak op Instagram, Facebook en Twitter.
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