
Workshop Beeldhouwen èn vakantie in Frankrijk! 
Op zoek naar een fantastische workshop in Frankrijk? De 

ideale combinatie van heerlijk aan de slag zijn met 

beeldhouwen en ook nog eens lekker op vakantie zijn in 

een mooie omgeving? Dan is deze workshop in de 

wijngaarden van de Tarn voor jou uit steen gehouwen! 

Onder begeleiding van mij, Leanne de Haan, ga je een 

week lang beeldhouwen. De prijs is inclusief cursus, 

overnachtingen, koffie/thee en drie maaltijden per dag. 

Ateliers les Landes heeft smaakvol ingerichte gîtes en een 

groot zwembad.  

 

Docent 
Mijn naam is Leanne de Haan. Ik ben de trotse eigenaresse van Studio FADE. In 2019 ben ik 

afgestudeerd aan ArtEZ, de Hogeschool voor Kunsten te Arnhem, met de bachelor Docent 

Beeldende Kunst en Vormgeving. Direct opvolgend heb ik mijn eigen bedrijf opgericht. Mijn werk 

bestaat onder meer uit het geven van diverse workshops en creatieve lessen voor zowel 

volwassenen als kinderen in mijn eigen atelier. Ook geef ik o.a. les op creatieve instellingen zoals de 

KWA, vereniging voor vrijetijdskunstenaars in Arnhem. Naast het geven van lessen maak ik 

handgemaakte producten. Voornamelijk toegepaste en functionele producten uit leer, keramiek en 

glas, die via de webshop en op festivals en markten verkocht worden. Neem gerust een kijkje op 

www.studiofade.nl 

Dit najaar is mijn eerste workshopweek op Ateliers Les Landes! Mijn voorganger Conny Koster, die 

ik ken vanuit de KWA, heeft mij gevraagd deze workshop over te nemen.  Ik zal je tijdens de 

workshopweek beeldhouwen op creatief, technisch en uitvoerend vlak begeleiden en zorgen dat je 

na een gezellige week met een zelfgemaakt beeldhouwwerk weer naar huis terug gaat. 

 

Beeldhouwen 
Wat gaan we doen bij de workshop? Een week lang heerlijk beeldhouwen en genieten in het mooie 

Frankrijk. Waarin je je laat inspireren door een prachtige omgeving en op een diepe manier je steen 

leert kennen en vorm geeft.  

Beeldhouwen is avontuurlijk. Je neemt beslissingen bij het hakken die onomkeerbaar zijn. Wat er af 

is, is weg. Maar wat weg is, kan ook nieuwe openingen en ruimte geven in je beeld. Beeldhouwen is 

een spel van hakken, ruimte geven, ruimte nemen, vlakken, lijnen, hollingen en bollingen creëren. 

Tijdens het beeldhouwen zie je langzaam maar zeker hoe de steen vorm gaat krijgen en steeds 

meer eigen wordt. Dit proces is boeiend om mee te maken en is de leidraad om een eigen beeld te 

scheppen. 

http://www.studiofade.nl/
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Beeldhouwen is vaak een langdurig proces waar je soms maanden lang, telkens een paar uur per 

keer, aan werkt. In deze workshop gaan we al die tijd achter elkaar plakken en hiermee het hele 

proces van het beeldhouwen in één week doorlopen! Dit kan een intense maar ook een 

meditatieve ervaring zijn doordat je op een geconcentreerde en intieme manier je steen te lijf gaat. 

Afhankelijk van de hardheid van je steen en je idee gaat dit in deze week lukken. Als je een hardere 

steen hebt komt deze misschien niet helemaal af, maar ben je wel een eind op weg en kan je er 

thuis mee verder. 

 

Praktische zaken 

• Je neemt zelf je eigen steen (of stenen) mee. De keuze van een steen is heel erg persoonlijk 

en iedereen heeft andere beweegredenen in het uitkiezen van de juiste steen. Laat de steen 

tot je spreken en kies een soort steen uit die bij je past. Heb je al een idee? Kies daar dan de 

geschikte steen voor uit. Neem met mij contact op als je er niet uit komt of wil overleggen. 

Dit kan via info@studiofade.nl. Ook voor andere vragen kan je contact opnemen. 

• De soort steen: neem een hardheid waar je je comfortabel bij voelt. Voor de beginner is een 

zachte speksteen of kalksteen handig. Verder heb je vele keuzes in hardere stenen zoals 

albast, serpentijn, marmer en meer. 

• Gezien de relatief korte tijd adviseer ik om abstract te werken, neem dit in gedachten bij het 

uitkiezen van je steen. Figuratief kán, maar kan lastig zijn om in kortere tijd af te krijgen, ga 

er dan van uit dat je vooral de opzet in deze week maakt. 

• Beginner of gevorderde, iedereen is welkom! Je hebt ook geen voorkennis nodig. Iedereen 

is welkom. De lessen worden gegeven op je eigen niveau en je wordt begeleid waar nodig is, 

in de technieken, vormaspecten en werkwijze. 

• Gereedschap als beitels, raspen, schuurpapier en was is aanwezig. Het werken in je eigen 

gereedschap is altijd het fijnste, dus neem dit vooral mee! Laat mij van te voren weten of je 

je eigen gereedschap mee kan nemen. Dan kan ik hier rekening mee houden. 

• Klik hier: https://www.ateliersleslandes.com/workshops voor verdere informatie mbt 

tarieven, verblijfsmogelijkheden etc. 

• Planning: 

Zondagmiddag: Aankomst: Lekker even uitrusten van de reis en ontspannen kennis maken 

met elkaar. 

Maandag t/m vrijdag: Beeldhouwen! De invulling en tijden zijn in overleg met elkaar 

Zaterdag: Vertrekdag, na het ontbijt.  

Er kan natuurlijk altijd een vrij dagdeel ingepland worden als je iets anders in de omgeving 

wil doen. 

Schrijf je nu in voor deze workshop en dan zie ik je in Frankrijk! Samen met de andere deelnemers 

gaan we in een week tijd stenen te lijf! 

Tot in Frankrijk! 

Leanne de Haan   

info@studiofade.nl , www.studiofade.nl 
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