Studio Vlinder Vrij
Net toen ik dacht dat mijn leven voorbij was, werd ik een vlinder.

Betreft: informatie over de cursus meubel stofferen.
Beste aspirant cursist,
Leuk dat je informatie wilt over onze cursus (workshop) meubel stofferen. Hierbij wat gegevens over deze cursus:
De cursus wordt gegeven op donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn,
kunnen we ook op een ander dagdeel een cursus organiseren. Bijvoorbeeld in de ochtend van 09.00 – 12.00 uur.
De cursus wordt gegeven in onze studio aan huis, waar plek is voor drie, maximaal vier cursisten. Tijdens deze
Coronatijd zullen dat maximaal drie cursisten zijn. We werken zo wie zo in kleine groepen, zodat er ruimte is voor veel
persoonlijke aandacht.
Wanneer je je aanmeldt en er is plek dan kan je zo instromen en werken aan je meubelstuk tot het klaar is.
Voorafgaand aan de eerste keer dat je komt, wil ik graag weten wat je wilt gaan stofferen en welke soort stof je denkt
te gaan gebruiken. Je kunt me deze informatie toesturen via de mail door middel van een foto van je project of je kan
het project beschrijven of allebei. Ik kan dan aangeven of het ook mogelijk is wat je wilt gaan doen, zowel wat betreft
het meubelstuk als wat betreft de stof. Dus een soort van intake via mail. (Je hoeft overigens nog niet persé te weten
met welke stof je wilt gaan werken, want dat kun je ook nog na de eerste keer beslissen)
Wij stofferen op de moderne manier. We starten met eerst de oude stof van het meubelstuk te halen, zodat het
meubelstuk kaal wordt. De oude stof die je van het meubelstuk afhaalt, gebruiken we dan als patroon. Daarna
bekijken we hoeveel stof en andere materialen (bv. Polyether, watten e.d.) je nodig zult hebben. Klein materiaal zit bij
de prijs in begrepen. Onder klein materiaal verstaan we nieten, garen, schroeven, lijm e.d. Ook zorg ik voor het
gereedschap dat je nodig hebt. De stof en andere materialen kan je dan, in de week die erop volgt, aanschaffen. Ik
kan je ook tips geven waar je stof en ander materiaal kunt kopen.
Voor ons is naast deskundige begeleiding en leren van elkaar, gezelligheid en plezier ook heel belangrijk. Uiteraard is
er koffie, thee en of limonade/water.
De kosten zijn 40 euro per dagdeel. Ik maak een inschatting hoeveel avonden (dagdelen) je nodig zult hebben. Je legt
je niet vast voor een aantal avonden, maar het project waar je mee bezig bent, bepaalt hoeveel avonden je komt. Als
je wilt, kan je thuis ook (voorbereidende) werkzaamheden verrichten, waardoor het aantal avonden dat je bij mij bezig
bent met je project, minder zal zijn. Mocht je alles tijdens de workshop willen doen, dan is dat ook prima en kun je je
project gedurende de gehele cursus bij mij achterlaten.
Mocht je een keer niet kunnen, dan willen we dat je dat 24 uur van tevoren meldt. Mocht je langere tijd niet kunnen,
dan willen we graag dat je (in overleg) je project meeneemt en zullen we cursisten die op de wachtlijst staan een
plaats geven. Je kunt dan natuurlijk weer aan de slag wanneer er opnieuw plaats is.
Mocht je nog meer informatie willen, dan kan je me altijd bellen of mailen. (Zie voor gegevens hieronder of op de
website www.studiovlindervrij.nl)
Informeer uiteindelijk wel even of er plek is. Mocht dat niet zo zijn, dan kom je op de wachtlijst en wanneer er dan
weer plaats is, zal ik contact met je opnemen.
Menigeen is je voorgegaan, zij hebben veel plezier gehad en hebben oude meubels een mooi tweede (of soms derde)
leven gegeven. Op facebook laat ik steeds mooie voorbeelden zien.
Mocht je mee willen doen, neem dan even contact op, per mail studiovlindervrij@icloud.com, per telefoon of per
whatsapp 06-52520866.
Hartelijke groet,
Wim Hardon.
Studio Vlinder Vrij
Februari 2021
PS. We hebben een poort, die dicht is (we hebben een jonge hond, die nog niet echt goed luistert). Je kunt je auto dan ook buiten
op de grasrand langs onze tuin parkeren. Uiteraard kun je eerst dichterbij komen om je project uit te laden.
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