
 

 

Programma 

Info 

 
 

Module 1: Powertex – Basismaterialen/ Textiel/ Kleur -en brushtechnieken 

• Algemene info over de Powertex basis materialen/ Hoe Powertex gebruiken – wat 

mag/wat niet mag/ welke materialen komen in aanmerking/ welke niet?/… 

• Het verharden van stoffen met Powertex : welke stoffen kunnen gebruikt worden / 

waarmee rekening houden/ hoe verwerken ?... 

• Het al dan niet inkleuren van stoffen met Powertex / Powertex pigmenten (patineren 

tamponeren,…) 

• Brushtechnieken met Powertex, Easy Varnish, Easy Coat,  Powercolors, Colortrix 

(metallics) … 

 

Module 2 : Stone Art/ Pigmenten  

Wat kan je doen met Stone Art in combinatie met Powertex en/of pigmenten (pasta,  klei, 

cracquelé en structuur maken, polieren, kleuren…) 

 

Module 3 : Mixed Media 

• Hoe verwerk en combineer je Powertex met pigmenten, acrylverf, olieverf, bister en 

andere mixed media, met….? 

• Hoe combineer je Powertex Pigmenten met Powertex Easy Varnish, Easy Coat 

• Waarmee /Hoe maak je structuur/crackels? 

 

Module 4 : Powerprint – Mixed Media 

• Wat is Powertex Powerprint? Wat kan je ermee doen? 

• Hoe transfereer je een foto/beeld  met Powerprint? Wat mag je doen en wat niet? 

• Afwerking met 1 of meerdere Mixed Media technieken 

 



 

 

Wat?  

Men leert in 4 modules de basistechnieken onder de knie te krijgen en het geeft je een 

waaier aan mogelijkheden om er zelf mee aan de slag te gaan, jezelf te vervolmaken. Deze 

cursus is voor beginnelingen en mensen die reeds eerder kennis maakten met Powertex en 

hun kennis willen opfrissen/uitbreiden.  

Elke module duurt een half dagdeel. Keuze mogelijkheid : 

- 2-daagse (4 modules op 2 dagen) – 9u.-17.30u (lunch meebrengen) 

- 4 modules op 4 halve dagen  – 9u-13.00u 

Elke module omvat:   

- een theoretisch gedeelte 

- demonstratie van technieken 

- maken van eigen werk (beeld, mixed media) 

- syllabus 

 

Prijs: 299€ 

De prijs is inclusief: lesgeld, syllabus, gebruik van alle Powertex materialen en andere 

benodigdheden, koffie/thee en versnaperingen. 

Waar? 

De cursus gaat door bij : CréaTra – Looystraat 11 – 2560 Nijlen 

                                           Tel. 0471/51 30 02 – email: ingridvivys@gmail.com 

Corona  

De nodige maatregelen worden nageleefd: voorzien van gels, sprays, verluchting, dragen van 

mondmasker volgens protocol. Beperkte groepen. 

Algemeen 

Draag kledij dat tegen een stootje kan. Breng een doos mee om je werkstuk in te vervoeren. 

Mondmasker meebrengen. 

 

 

                                                                       -------------------------------------- 
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