KERAMIEKCENTRUM
TIENDSCHUUR TEGELEN

Aanbod keramisch atelier
jeugd 2022-2023
Cursussen, workshops en feestjes
Keramiekcentrum Tiendschuur
Tegelen is een museum en een
atelier! Het museum laat de
geschiedenis van de Tegelse
pottenbakkers zien en moderne
kunstwerken gemaakt van klei.
In het atelier kun je meedoen
aan een kleicursus, een
pottenbakkersworkshop of er je
verjaardagsfeestje vieren.
Laat je inspireren.
Graag tot ziens
in de Tiendschuur!
Kinderkleicursussen (6 t/m 12 jaar)

vanaf 6 jaar

O

p woensdagmiddag, één keer per
maand. Eerst een rondleiding door het
museum of langs de nieuwe tentoonstelling. Na het zien van die voorbeelden
leer je werken met klei in het atelier.
De cursussen bestaan uit 10 lessen.
Start:
7 september 2022
Wanneer: woensdag, 14.00-16.00 uur.
Kosten:
voor 10 lessen € 70,-

Inloopmiddag atelier (6 t/m 12 jaar)

T

ijdens de vakanties een middagje kleien
in het atelier! In het museum ga je kijken
en doe je ideeën op. Daarna kun je zelf aan
de slag met klei in ons museumatelier.
Wanneer: op woensdag in de schoolvakanties 14.00-16.00 uur.

Data 2022: 3, 10, 17 en 24 augustus
26 oktober,
28 december.
Data 2023: 4 januari / 22 februari
26 april / 3 mei.
Kosten:

per les € 7,00.

Per keer is er plaats voor maximaal 12 deelnemers.
TIP: reserveer je plekje van tevoren, zodat je
zeker weet dat je mee kunt doen.
077-3260213 of info@tiendschuur.net

Kasteellaan 8 • 5932 AG Tegelen NL
Telefoon +31 (0)77-3260213
www.tiendschuur.net
info@tiendschuur.net
Open: dinsdag t/m zondag 11-17u.
Gesloten: maandag.

vanaf 6 jaar

Feestje?
Kom naar de Tiendschuur!
Kom naar Keramiekcentrum Tiendschuur en vier hier
je kinderfeestje. Een beetje kunst, een beetje cultuur,
creativiteit en plezier!

”Met de tengels in de Tegelse klei”

vanaf 6 jaar

E

en klei-tengel-speurtocht door het
museum. Zelf taartjes kleien én opeten.
Daarna is het tijd om in de échte klei te
duiken en zelf een kunstwerk te maken.
Geen zwempak mee, maar wel kleding die
vies mag worden. Na afl oop is er een kleine
attentie voor alle feestgangers én de jarige.

“Cupcake Club”

vanaf 6 jaar

E

en cupcake versierwedstrijd, een cupcake
speurtocht door het museum en je
boetseert een levensechte cupcake die
bovendien nooit bederft. Een kleine attentie
en souvenir voor alle cupcake bakkers én
de jarige om mee naar huis te nemen.

“Coole ridders en glitter prinsessen” vanaf 6 jaar

E

en spannend verhaal over het Kasteel
naast de Tiendschuur. Schat zoeken in
het museum. Prinsessen taartjes of stoere
drakencake versieren. Zelf prinsessen,
kastelen of draken boetseren. Met een
leuke attentie en souvenir voor alle ridders,
drakendoders, prinsessen én de jarige!

“Beestenboel!”

vanaf 6 jaar

L

aat je fantasie op hol slaan bij deze beestenboel in klei. Eerst ga je in galop of
sluipend op zoek naar dieren en monsters in
het museum. Daarna probeer je jouw eigen
lievelingsdier, fantasiedier of persoonlijke
monster te vangen in klei. Daarna is er een
leuke attentie en souvenir voor alle
dierentemmers én de jarige!

Voor alle bovenstaande feestjes geldt:
Aantal: minimaal 6- maximaal 12 personen.
Het kost € 9,50 p.p. en het duurt van 14.00-16.00 uur.
Wanneer? Zaterdag en zondagmiddag en in overleg
op woensdag of vrijdag.

”Dolgedraaid feest!”

vanaf 6 jaar

I

n een speurtocht naar vergeten potten in het
museum. Een heerlijk pottenbakkers gebakje
en een workshop achter de draaischijf!
Op toerbeurt samen met een echte pottenbakker een kom of vaasje draaien én een
potje beschilderen. Met een leuke attentie en
souvenir voor alle pottenbakkers én de jarige!
Aantal deelnemers: min. 6- max. 8 personen.
Het kost € 17,50 p.p. en het duurt van
14.00-16.00 uur.

Boeken of vragen?
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen.
www.tiendschuur.net of bel: 077-3260213
Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen, info@tiendschuur.net

