
cursussen voor beginners en gevorderden
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BEELDHOUWEN 
in 
STEEN 
 
12 x maandagavond, woensdagochtend 
of  een 8-daagse cursus op zaterdag

onder begeleiding van
CAROLINE TEESING

Generaal Bothastraat 5F 
5642 NJ  Eindhoven

c u r s u s s e n  &  w o r k s h o p s



Beeldhouwen in steen
12 x maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur
12 x woensdagochtend van 10 tot 12.30 uur

Beeldhouwen is een van de oudste uitdrukkingsvor-
men van de mens. Een ambachtelijke kunstvorm die, 
eenmaal erdoor geraakt, blijft fascineren. Het werken 
in steen vraagt niet zozeer kracht maar wel geduld en 
toewijding.

Deze beeldhouwcursus bestaat uit 12 lessen en is 
geschikt voor beginners en gevorderden. We werken 
in een middelharde steensoort naar keuze bijv. albast, 
serpentijn, Franse kalksteen, marmer, Belgisch hard-
steen. De cursus richt zich op het werken met de hand, 
dé basis. Zowel gereedschappen als materiaal kan je 
zo goed leren kennen en je ontwikkelt al doende inzicht 
in het houwen van een beeld en je eigen kijk op vorm.

Aan beginners biedt deze cursus de mogelijkheid om 
kennis te maken met het werken in steen, Er wordt uit-
gebreid aandacht besteed aan het ontwikkelen van een 
goede techniek en hoe je tot een 3-dimensionaal beeld 
komt. Voor gevorderden bieden de lessen de mogelijk-
heid om je eigen beeldtaal verder te ontwikkelen.

Aanvang cursus: in september en januari 
12 lessen wekelijks en een 13e extra (inhaal)les
Max. aantal deelnemers 8 pers.
Prijs: € 275,- incl. btw 

Beeldhouwen in steen
8 x op zaterdag (één x per maand)
van 10.00 tot 16.30 uur

Deze beeldhouwdagen zijn speciaal ontwikkeld voor 
gemotiveerde beginners en gevorderden die langere 
tijd achtereen bezig willen zijn met beeldhouwen 
zonder zich ieder weekend vast te leggen. Er zijn acht 
bijeenkomsten en een extra (inhaal) zaterdag.

Voor beginners bieden deze dagen de mogelijkheid om 
kennis te maken met het werken in steen, het ontwik-
kelen van een goede techniek en hoe je tot een 3-di-
mensionaal beeld komt. Voor gevorderden bieden de 
lessen de mogelijkheid om je kennis verder  te ontwik-
kelen en verdiepen. We werken met de hand, dé basis.

Iedere zaterdag beginnen we met een werkbespreking 
waarbij je eigen werk centraal staat. Daarnaast zullen 
we ook kijken naar werk uit de (hedendaagse) kunst- 
geschiedenis. Door naar je eigen werk en dat van an-
deren te kijken wordt je uitgenodigd om je werk vanuit 
een nieuwe invalshoek te benaderen. 
Je werkt in een middelharde steensoort naar keuze bijv. 
albast, serpentijn, Franse kalksteen, marmer, Belgisch 
hardsteen.

Aanvang cursus:  september
8 zaterdagen maandelijks en een 9e extra (inhaal)dag
Max. aantal deelnemers 8 pers.
Prijs: € 460,- incl. btw

“Al meer dan 25 jaar werk ik als beeldhouwer in steen. Ik verbaas mij er steeds 
weer over hoeveel er nog te leren en ontdekken valt. Dit maakt o.a. dat mijn 
kennis en liefde voor het vak zich steeds vernieuwen en ik al jaren met veel 
plezier les geef.”

De lessen vinden plaats in mijn atelier aan de Generaal Bothastraat 5F in Eindhoven. Gebruik gereedschappen, werk-
bok, slijpmiddelen, koffie, thee en op zaterdag een heerlijke soep zijn inbegrepen. De prijs voor een steen ligt tussen de 
€ 25,- en de € 100,- afhankelijk van soort en/of grootte. Data: Zie website.

Naast de reguliere cursussen bied ik korte (thema)work-
shops aan. Ideaal om geconcentreerd aan een werkstuk 
te werken of uit te proberen of beeldhouwen iets voor jou 
is. Bijvoorbeeld ‘Werken vanuit de FLOW’, een beeldhouw 
3-daagse voor beginners en gevorderden. Meer infor-
matie: zie mijn website.

Uitgeblust? De training ‘Ruimte maken Vorm vinden’ is 
dan misschien wat voor jou. Beeldhouwen en het aan- 
spreken van je creativiteit kan je ondersteunen bij het vin-
den van een goede balans om met vernieuwde inspiratie 
in het leven te gaan staan.
Meer informatie: www.keicoaching.nl 

Werk je graag zelfstandig en heb je af en toe behoefte aan een individuele werkbespreking? Ik ga graag met je in gesprek.

Aanmelden of informatie? info@carolineteesing.com of bel 0614701160 


