
 
De beeldhouwworkshop is zowel voor beginners als gevorderden. 

 
De opzet van de beeldhouwworkshop is om in een week tijd vanuit een ruwe 
steen een mooi en spannend beeld te maken. Er wordt in principe gewerkt in de 
wat zachtere steensoorten: diverse soorten serpentijn, Franse kalksteen en 
diverse soorten albast. Dit omdat het anders haast niet mogelijk is om een beeld 
in zo kort tijdsbestek af te krijgen. Maar ieder is natuurlijk vrij om marmer of een 
andere harde steensoort te kiezen.  
Je krijgt zowel les in vormgeven als in de techniek van het hakken én praktische 
informatie over hoe je een steen "ingaat". Ook leer verschillende beitels, vuistjes 
en kloppers gebruiken en welk gereedschap bij welke steen past.  
Voor je aan de workshop gaat beginnen krijg je uitgebreide informatie over 
gereedschap en steensoorten en waar je dit alles kan aanschaffen en 
handreikingen hoe je tot een eigen ontwerp kan komen. 

Je krijgt les op individuele basis , dus of je beginner of gevorderd bent maakt niet uit.  

 
De workshop wordt gegeven door Theresa Langendorff, beeldend kunstenaar, 
kunsthistoricus en bevoegd docent: afgestudeerd aan de Academie voor 
Beeldende vorming in Amsterdam in beeldhouwen en keramiek en aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam in kunstgeschiedenis. 

Zij heeft 25 jaar les gegeven in diverse beeldende disciplines, werkt in 
verschillende soorten steen, maakt beelden en portretten van steen, brons en 
keramiek en heeft met haar werk op diverse plaatsen geëxposeerd. 
Haar website is momenteel onder constructie. 
In Opmeer, Den Helder, op Terschelling en in Italië geeft zij momenteel cursussen 
en workshops in beeldhouwen, keramiek, draaien, boetseren en schilderen. 

Voor meer informatie mail naar: theresalangendorff@ziggo.nl 

Voor aanmeldingen en info: Ateliers Les landes Pauline Janmaat en Maarten 
Verheijen telefoon 0033 5 63 40 58 42 of 0033 6 35 97 33 02 
www.ateliersleslandes.com info@ateliersleslandes.com  


