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Brangel Specials biedt aan 
iedereen de gelegenheid om 
kennis te maken met het zelf 
branden van glaskralen.

Angélique zal je meenemen 
in dit avontuur en je laten      
ontdekken hoe inspirerend 
het is om je eigen kralen te 
creëren.

De workshops worden 
gegeven aan maximaal 2 
cursisten. Zo kan Angélique 
garanderen dat er voldoende 
aandacht en tijd is om het 
beste uit jezelf te halen.

De workshops zijn er op 
verschillende niveaus:

1. Jouw eerste branduren

2. Je raakt niet uitgebrand

3. Gebrand op techniek

Jouw eerste branduren

is een kennismakingsworkshop 
van 2,5 uur. Hierin zul 
je bekend worden met de 
basistechnieken van het 
maken van glaskralen.

Je raakt niet uitgebrand

is een startersworkshop 
van 4 uur. Hierin zul je 
de basistechnieken  meer 
uitdiepen. 

Gebrand op techniek

is een workshop voor 
gevorderden van 2,5 of 4 uur. 
Hierin worden diverse nieuwe 
technieken aangeleerd.



De workshops worden gegeven 
in het knusse atelier van 
Brangel Specials, Duinbeek 67 
te Lelystad.

Je zult op een Conkinect 
brander aan de slag gaan.

Tijdens het branden draag 
je ter bescherming een 
Didymium-bril en een 
werkschort.

De minimumleeftijd voor 
deelname aan deze workshops 
is 15 jaar.

Deelname is op eigen risico.

Voor meer informatie kun je 
contact opnemen via telefoon 
of email. 

Voor beschikbare data kun je 
ook de planner op de website 
raadplegen.

De kosten van de workshops 
bedragen 50 euro voor 2,5 
uur en 70 euro voor 4 uur 
(incl. lunch). Materiaal, 
thee, versgemalen koffie 
en versnaperingen zijn 
inbegrepen.

De kralen die je gemaakt hebt, 
gaan nog een nachtje de oven 
in, om de “stress” uit het glas 
te halen. Dit heet annealen. 
Ze zullen je daarna worden 
toegezonden.

Als je na de workshop     “Jouw 
eerste branduren” vaker wilt 
branden, dan is dit mogelijk 
tijdens het inloop atelier 
“Brandend verlangen” (zie de 
planner op de website).

Reserveren hiervoor is gewenst. 
Er zijn strippenkaarten (5 uur of 
10 uur branden) te verkrijgen. 
Voor meer informatie bel of 
stuur een mail.

Wij hopen dat Angélique je 
binnenkort mag verwelkomen 
in het atelier voor een van de 
workshops “glaskralen maken”.


