
MAAK JE EIGEN LEPORELLO
*** Start 31 mei ***

Een cursus door Damiët Kuin

In deze workshop van 5 woensdagavonden maak je je eigen Leporello, een klein, zigzag-gevouwen 
boekje van stevig papier. Stap voor stap loods ik je door dit creatieve proces. We beginnen met kleur 
en sfeer. Welke kleuren passen bij jou? Welke beelden spreken je aan en inspireren je? Vervolgens 
mengen we onze eigen kleuren en leer ik je diverse stempel- en stenciltechnieken, waarmee je 
prachtige designs maakt. Na 5 avonden 2,5 uur geïnspireerd werken, ga je naar huis met je eigen 
kunstwerk. Meer informatie? www.madebydamiet.nl of 06-33974821.

http://www.madebydamiet.nl


Cursusprogramma ‘Maak je eigen Leporello’

Avond 1 – Je maakt je persoonlijke kleurenkaart en moodboard. Welke kleuren zijn je favoriet? Welke 
beelden inspireren je? Welke kleuren ‘passen’ bij elkaar en op welke manieren kun je een moodboard 
maken? Door verschillende creatieve oefeningen ontdek je welke kleuren en welke sfeer op dit moment 
bij jou passen. Je creëert je eigen inspiratie voor je persoonlijke Leporello in een verrassende vorm.

Avond 2 – We bekijken samen ieders moodboard. Ik geef je uitleg over kleurtheorie en –harmonie. Welke 
regels gaan er schuil achter dat wat we vaak op gevoel doen (het combineren van kleur en beeld). We 
mengen onze eigen kleuren en gaan aan de slag met de opbouw van kleurlagen. Je maakt een aantal 
proeven voordat je aan de slag gaat met je Leporello.

Avond 3 – Je gaat lekker aan de slag met je persoonlijke design voor de voorkant van je Leporello. Ik leg je 
uit op welke manier je stempels en stencils kunt gebruiken om laag voor laag je eigen kunstwerk te creëren.
 
Avond 4 – Je beschildert de achterkant van je Leporello. Ik leer je nog wat aanvullende stempeltechnieken en 
vertel je over ‘mark making’ (het maken van je persoonlijke afdrukken/tekens met kunstenaarsmaterialen 
of huis-, tuin- en keukenmateriaal).

Avond 5 – Je maakt je Leporello af. We gaan knippen en vouwen en bevestigen de verschillende delen van de 
Leporello aan elkaar met kleurrijk tape. Ik geef je uitleg over de verschillende manieren waarop je je Leporello 
in elkaar kunt zetten en hoe je een mooie sluiting maakt. Je gaat voldaan naar huis met je eigen kunstwerk.

Schrijf je nu in voor: MAAK JE EIGEN LEPORELLO
*** Start cursus > 31 mei (o.v.v. aantal inschrijvingen) ***

http://madebydamiet.nl/workshops/inschrijving-leporello/


‘Maak je eigen Leporello’ – FAQ

Waar vindt de cursus plaats?
De cursus wordt gegeven in een van de knutselruimten van Stichting Odion. Adres: Oeverlanden 124 
te Purmerend. De ruimte bevindt zich in het pand van Eetcafé De Andere Oever (www.deandereoever.
nl). De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: 5 minuten lopen vanaf Purmerend Centraal 
Station. Daarnaast heeft de locatie een eigen parkeerterrein. Je kunt dus ook prima met de auto komen. 
Voor de aanvang van de cursus kun je eventueel een hapje eten of wat drinken in het eetcafé.

Wanneer vindt de cursus plaats?
De cursus bestaat uit 5 woensdagavonden en start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6 cursisten) op 
woensdagavond 31 mei. De volgende cursusavonden zijn op 7, 14, 21 en 28 juni. Een cursusavond start 
om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Wanneer er bij aanvang bijna genoeg aanmeldingen voor de cursus 
zijn, start de cursus mogelijk 1 of 2 weken later. Wanneer de cursus later start en je bent verhinderd, is er 
uiteraard volledige restitutie van het cursusgeld mogelijk.

Wat leer je tijdens de workshop?
• Je leert je eigen kleuren uitzoeken en combineren
• Je maakt je persoonlijke moodboard
• Je leert welke kleuren goed met elkaar combineren en hoe je harmonie creëert in een kunstwerk
• Je leert hoe je met acrylverf laag voor laag prachtige designs creëert
• Je krijgt uitleg over schildertechnieken voor acrylverf
• Je krijgt uitleg over stempel- en stenciltechnieken
• Je maakt een begin met het ontwikkelen van je persoonlijke ‘marks’
• Je leert hoe je uit 1 vel papier een prachtig gevouwen boekje maakt
• Je leert hoe je papierdelen aan elkaar bevestigt en hoe je een mooie sluiting maakt voor een boekje

Welke materialen gebruiken we?
We werken alleen met hoogwaardige kunstenaarsmaterialen. Kwaliteitspapier bijvoorbeeld dat je kleuren 
mooi weergeeft en dat de stevigheid heeft voor een prachtige Leporello. We werken met acrylverf van 
het merk Amsterdam. Deze verf is van goede kwaliteit en heeft diverse prachtige en heldere kleuren. 
We werken met mooie stempels en stencils, onder meer van merken/designers als Carabelle Studio, Tim 
Holtz, Dina Wakley, Dyan Reaveley en StencilGirl. Daarnaast zijn ook alle andere benodigde materialen, 
zoals magazines, lijm, washi tape, Duct tape en kleurrijke linte aanwezig.

Hoeveel deelnemers kunnen meedoen aan de cursus?
Deze cursus gaat door vanaf 6 deelnemers. Er kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen. Houd voor data 
en informatie mijn website: www.madebydamiet.nl in de gaten. Je kunt ook zelf een workshop initiëren, 
wanneer je 6 tot 8 deelnemers bij elkaar brengt.

http://www.deandereoever.nl
http://www.deandereoever.nl
http://www.madebydamiet.nl


Wat kost de cursus?
De cursus kost 199 euro per persoon. Dat is iets meer dan 39 euro per avond! Voor deze prijs kun je 5 
avonden lang werken aan je eigen Leporello. Alle materialen waarmee je werkt, onder meer papier, verf, 
stempels, stencils, inkt, kwasten en penselen, pennen, washi tape, Duct tape, lijm, koordjes en lint, zijn 
inbegrepen. Natuurlijk zijn er tijdens de workshop ook koffie/thee en versnaperingen aanwezig.

Wat neem je zelf mee naar de cursus?
Een (oude) föhn en een creditcard/bankpasje/bibliotheekpasje dat je niet meer gebruikt.

Wat krijg je tijdens de workshop?
Naast veel uitleg en persoonlijke begeleiding krijg je van mij een goodie bag met je eigen stempelmateriaal 
en wat leuke, crea-bea hebbedingetjes. Ook krijg je een eigen schetsboek waarin je kleuren uitprobeert en 
waarin je je eigen collagepapier maakt wanneer je je stempels of je verfroller afveegt. En natuurlijk ga je 
aan het einde van deze cursus naar huis met veel kennis, techniek en je eigen kunstwerk.

Hoe betaal je?
Twee weken voorafgaand aan de cursus krijg je van mij een mail met informatie over de betaling van je 
cursusgeld. Je maakt het geld over naar mijn rekening. Pas wanneer ik je betaling binnen heb, is je plaats 
bij de cursus gereserveerd. Het is voor mij belangrijk dat ik het cursusgeld een week voor aanvang van de 
cursus ontvang, zodat ik alle materialen kan inkopen.

Zijn restitutie en betaling in termijnen mogelijk?
Helaas is restitutie van het cursusgeld, door de hoge materiaalkosten, niet mogelijk. Ook betalen in 
termijnen is daardoor niet mogelijk. Wanneer de cursus, vanwege te weinig inschrijvingen, verlaat start 
of vervalt, is uiteraard volledige restitutie van het cursusgeld mogelijk.

Ik weet genoeg. Hoe kan ik me inschrijven? 
Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier op mijn website www.madebydamiet.nl. Daarnaast kun je 
mij ook mailen of bellen: info@madebydamiet.nl / 06-33974821.

Schrijf je nu in voor: MAAK JE EIGEN LEPORELLO
*** Start cursus > 31 mei (o.v.v. aantal inschrijvingen) ***

http://madebydamiet.nl/workshops/inschrijving-leporello/
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