
 

Reis: De reis per auto naar Coutenval is vanaf Amsterdam in ruim 5 uur
goed te doen. Coutenval is met het openbaar vervoer niet te bereiken.

Prijs:(volgt z.s.m.)  bestaande uit 5 dagen workshop en 7 overnachtingen met
volpension. We gaan één keer uit eten. 
Deze prijs is exclusief eventuele dranken die buiten de maaltijden worden 
gebruikt en exclusief steen.

Data: Zomer, na het ontbijt, vertrek.

Diversen: 
Er is plaats voor maximaal 8 cursisten, i.v.m. de coronamaatregelen. 
Er zijn twee 2-persoonskamers, één 3-persoonskamer en een zolder met
3 slaapplaatsen.
Dekbedhoezen, onderlakens, slopen en handdoeken gelieve zelf mee te nemen.

Algemene voorwaarden:
Na ontvangst van uw inschrijving via e-mail naar a-petersen@ziggo.nl krijgt u 
een bevestiging. Gelieve dan binnen 10 dagen de helft van het totale bedrag 
over te maken. Na ontvangst van uw voorschot is uw inschrijving definitief. 
Het resterende bedrag dient u uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de cursus te 
voldoen. Annuleringskosten: Tot 21 dagen voor vertrek geen. Vanaf  21 dagen 
voor vertrek 50%. Vanaf 7 dagen voor vertrek 100%. 

Ada van Wonderen kunt u bellen of mailen als u meer info wilt over de 
workshop.
tel: 020-6232258  
mobiel: 06-21698587
e-mail: ada@vanwonderen.com
www.vanwonderen.com

Voor inschrijvingen of vragen over het verblijf, kunt u Anton Petersen bellen 
of mailen.
tel: 020-4535060  
mobiel: 06-46711407
e-mail:a-petersen@ziggo.nl

BEELDHOUWEN IN STEEN 
in de Thiérache, Noord-Frankrijk

De Thiérache is een onverwachte oase van golvende
weilanden en oude vestingkerkjes gelegen in 

Noord-Frankrijk

5 dagen beeldhouwen onder professionele begeleiding 
van Ada van Wonderen

De workshop is geschikt voor zowel de beginner als voor de meer
ervaren beeldhouwer.

Zomer 2022
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http://www.vanwonderen.com/


De workshop:
Het blijft iets wonderlijks: hoe meer steen je weghakt, hoe meer vorm er 
tevoorschijn komt.
Maar steen geeft zich niet zo maar gewonnen en ook de vormen die je zoekt 
geven zich niet zonder slag of stoot prijs. Misschien maakt dat het zo 
aantrekkelijk om in natuursteen te werken.

De workshop begint eigenlijk al thuis, bij het uitzoeken en kopen van een 
geschikte steen. Je kunt een steen kiezen die geschikt is voor een al bedacht 
idee, maar je kunt ook een steen kiezen, waar je gewoonweg op valt. Ik wil je 
hierbij, als je wilt, graag adviseren.
De begeleiding is er op gericht dat jóuw idee zo goed mogelijk uit de steen 
komt. Er is ook aandacht voor de techniek, niet als doel, maar als middel om 
tot een goed resultaat te komen. 
Iedereen wordt individueel begeleid, zowel de beginner als de meer ervaren 
beeldhouwer zijn van harte welkom.

Gereedschap-gebruik is bij de prijs inbegrepen. Als je een eigen setje specifiek 
gereedschap aan wilt schaffen kan ik je daarbij adviseren. De steen is niet 
inbegrepen. Als je vooraf geen steen gekocht hebt, dan kan je je laten verrassen
door het aanwezige steenaanbod van Albast, Speksteen of Serpentijn. De prijs 
is afhankelijk van het gewicht.

De docent:
Ada van Wonderen studeerde af in 1984 en werkt sindsdien als beeldend 
kunstenaar. Haar favoriete materiaal is natuursteen. “Het unieke van de steen 
blijft me intrigeren.” Haar werk is regelmatig op exposities te zien.  Als eerste 
graads docent ruimtelijk heeft ze o.a. les gegeven aan de Hogeschool van 
Amsterdam en geeft ze op dit moment naast reguliere beeldhouw-cursussen in 
steen, workshops in binnen en buitenland.

Ada is inmiddels zeer bedreven in het bewerken van vele verschillende 
steensoorten en geeft deze kennis en haar ervaring graag door. “Het ritme van 
het geluid van al die beitels op de steen is als muziek in mijn oren!”

De locatie:
De Thiérache, gelegen in Noord-Frankrijk, nabij de Belgische Ardennen is een 
onverwachte oase van golvende weilanden en prachtige oude vestingkerkjes. 

In het gehucht Coutenval vond de gastheer Anton, een woonhuis uit 1846 dat 
samen met zijn bijgebouwen is gelegen om een ruime, vaak zonnige cour. Een 
uitstekende plek om workshop-gasten te herbergen. Bij goed weer worden de 
workshops buiten gegeven met uitzicht op het mooie landschap. 
Mocht het weer dit niet toelaten dan kan er ook overdekt gewerkt worden, met 
behoud van het mooie uitzicht.


	Prijs:(volgt z.s.m.) bestaande uit 5 dagen workshop en 7 overnachtingen met
	volpension. We gaan één keer uit eten.
	Data: Zomer, na het ontbijt, vertrek.
	Diversen:
	Er is plaats voor maximaal 8 cursisten, i.v.m. de coronamaatregelen.
	Er zijn twee 2-persoonskamers, één 3-persoonskamer en een zolder met
	3 slaapplaatsen.
	Dekbedhoezen, onderlakens, slopen en handdoeken gelieve zelf mee te nemen.
	Algemene voorwaarden:

