WORKSHOP Deconinck design Wakken
PATINEREN MET KRIJTVERF EN BOENWAS

Deconinck Design Wakken
WORKSHOP
RENOVEREN VAN OUDE MEUBELEN EN DECORATIE
MET AMAZONA KRIJTVERF EN BOENWAS
WAT : Op 1 avond leer je oude decoratie schilderen en patineren met krijtverf en boenwas. Het is
een heel gemakkelijke techniek waarvoor je helemaal niet creatief hoeft te zijn maar waarmee je je
oude meubeltjes of decoratie een ''nieuwe look'' geeft. Deze techniek kan op ALLE ondergronden
zoals hout, metaal, ijzer, glas, steen, beton, keramiek,enz zonder vooraf te moeten schuren,
afbeitsen of primeren. Tijdens de droogtijd van de krijtverf geef ik jullie heel veel informatie ivm
meubelrenovatie zoals luchtgommen/zandstralen en hoe je meubelen kan afwerken en
demonstreer ik verschillende mogelijkheden om te patineren met de boenwassen.
WAAR : in onze winkel Oosthoekstraat 22 te Wakken
WANNEER : di 14 nov of woe 22 nov of do 30 november 2017 om 19.30u stipt (vanaf minimum
8pers gaat de workshop door)
INBEGREPEN : ecoclean ontvetter, krijtverf in een neutraal kleur om +-4 a 5 kleine stuks te schilderen
of 1 groter object en 3 boenwassen om te patineren, een glaasje en een hapje.
ZELF MEEBRENGEN :
- 4 a 5 stuks kleine decoratie artikelen zoals fotolijstjes, bloempotjes, kruik, luster, kandelaar,
smeedijzeren rekjes, spiegel, kader, lade, bijzettafeltje, enz
- 2 vodden, 2 platte borstels klein en middelgroot model max 6cm br, zachte en hardere, groen
schuursponsje (afwas)
- doosje om overige verf/boenwas in mee te nemen. Eventueel plastiek om in de auto te leggen om
gepatineerde decoratie op te leggen.
PRIJS : Op deze avond werken we met 1 neutraal kleur krijtverf en 2 verschillende kleuren
boenwassen + neutrale boenwas voor de afwerking om de prijs betaalbaar te houden, namelijk
€ 38.90. Daardoor moet niet iedereen een hele pot van elk product kopen. Indien er mensen zijn die
toch liever een specifiek kleur van krijtverf en boenwas nemen kosten deze producten per pot :
krijtverf € 27.90, witte kalkwas € 23.20, gekleurde boenwas € 23.20, transparante boenwas € 14.05
INSCHRIJVING : de inschrijving is definitief na storting van € 38.90 op rekeningnr BE32 7380 3067
9102 met mededeling : 'workshop'+naam+datum. Graag een bevestigingsmailtje naar
fabienne.deschrijver@gmail.com met de datum van de workshop + uw telefoonnummer aub.
Met vriendelijke groeten,
Fabienne Deschrijver

