
Programma 
Atelier organische  
Beeldhouwkunst  
2020/2021 

Oktober 
 30 oktober Start Open atelier (1x per maand)  

Januari 
 2 januari  Tingieten dag bijeenkomst  
 3 januari  Tingieten korte bijeenkomst  

Februari 
 18/20 februari  Driedaagse “Het liefdevolle beeld”  

April 
 15/17 april   Driedaagse “Zelfportret boetseren”  

Juni 
 11 juni   Voordracht over “De waarde en noodzaak van  
 de Organische beeldhouwkunst in deze tijd”   

Juli 
 15/17 juli  Zomer driedaagse “Het maken van een 
 waterbeeld, Victor Schauberger belicht”  

  
Augustus 

 5/7 augustus   Zomer driedaagse “Mens en zijn  
 roeping”   

September 
 Start Opleiding Organische beeldhouwkunst  

Oktober 
 30 sept - 1/2 oktober Michaels driedaagse 
 “Beeldhouwen vanuit zeven schaduwen”  

Beeldwerk



Open Atelier 

!  

We beginnen weer met een open atelier op de Aardewerkplaats. 
Eén dag per maand is ieder welkom die wil zoeken naar een eigen vraag in 
de organische beeldhouwkunst. 
Dat kunnen een inhoudelijke vragen zijn zoals: "hoe maak ik een 
herinneringsbeeld?” Of “hoe kan ik de werkzaamheid van het zogenaamde 
‘dubbel gebogen vlak’ eigen maken?". 
Tot meer praktische vragen zoals: “hoe maak ik een degelijke gipsmal? Waar 
moet ik op letten bij het snijden in hout, het drijven van koper, het slijpen 
van brons... “ 
In een kleine groep vinden de vragen van iedere deelnemer een bedding en 
begeleiding. 

We werken steeds op de  laatste vrijdag van de maand en starten op 30 
oktober. Tijd: start 9:00 uur tot 16:00 uur 
Kosten voor acht bijeenkomsten zijn 800,- euro (inclusief basis materiaal) 

Voor inlichtingen en opgave: 
Feico Hajonides 
Atelier Organische Beeldhouwkunst 
Aardewerkplaats Amiel 



Dagbijeenkomst Tingieten   
op 2 januari 2021 

   

        !  
     
     

In de Kersttijd gieten we op zaterdag 2 januari vloeibaar tin in water uit. Dit is 
een oeroud gebruik.  Op veel plaatsen wordt dit nog steeds rond de 
jaarwisseling gedaan.  
Het bijzondere van het tin-gieten in water is dat bij ieder de tin vormen 
volstrekt anders zijn. Het gebruik is dat dit wat zegt over de persoonlijke 
potentie richting het nieuwe jaar. Als je hiervan uitgaat is het boeiend om de 
gegoten beeldjes als voorspellende kunstwerkjes te zien. 
Op zaterdag 2 januari leggen we de verschillende tin-gietsels bij elkaar en 
proberen door middel van boetseren en andere kunst oefeningen het 
verhaal achter de gietsels in samenspraak te onthullen.  

Tijd: 2 januari van 9:00 tot 16:00 uur 
Plaats: Aardewerkplaats/Brummen 
Kosten : 85,- euro 
Aanmelden bij: Feico Hajonides tel. 0630953313 of Feico@aardewerkplaats.nl   
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Tingieten 
Op 3 januari 2021 

      !  
   

Voor diegene die kennis willen maken met het tingieten op de 
Aardewerkplaats gieten we zondag 3 januari in een korte bijeenkomst 
vloeibaar tin in water uit. Dit is een oeroud gebruik.  Op veel plaatsen 
wordt dit nog steeds rond de jaarwisseling gedaan.  
In deze bijeenkomst zal iedere deelnemer ervaren dat de gegoten tin-
vormen alle totaal anders zijn. In deze vormen zou je iets kunnen ervaren 
van wat er persoonlijk mogelijk is in het nieuwe jaar.  
Op zondag 3 januari leggen we de verschillende tin-gietsels bij elkaar en 
proberen we door middel een kunst oefening het verhaal achter de 
gietsels in samenspraak te onthullen. Met elkaar zie je meer dan alleen. 

Tijd: 3 januari van tot 14:00 tot 16:00 uur 
Plaats: Aardewerkplaats/Brummen 
Kosten : 40,- euro 
Deelname: Maximaal 10 deelnemers  
Aanmelden bij: Feico Hajonides tel. 0630953313 of 



 

 

Donderdag 18 tot en met zaterdag 20 februari 2021 worden er in de Aardewerkplaats beelden 

gemaakt waarin de liefde voor een naaste zich uitspreken kan. In aanvang kies je iemand voor 

wie je een beeld zou willen maken. Welk beeld past bij deze mens? Welk beeld helpt hem verder 

en kan hem  inspireren en ondersteunen bij actuele stappen op zijn levensweg?  Zou je zo’n 

beeld willen maken? Je liefdevolle hart weet welke vormen correct zijn en verbeeld mogen 

worden.   

In deze  drie boetseerdagen werken we stap voor stap toe naar beelden die een ander 

kunnen inspireren en zichtbaar kunnen maken. Het is veelal vreugdevol om zichtbaar te maken 

wat eerst onzichtbaar is.(Ook voor iemand die al gestorven is zou je een beeld kunnen maken 

die hem/haar verder helpt.) 
s’Ochtends werken we met kunstzinnige  oefeningen om de vormentaal te leren kennen.  

s’Middags zetten we de ontdekkingen van de ochtend om in beelden en beeldenseries. Aan 

het eind van de driedaagse besluit je welk beeld dat je deze dagen gemaakt hebt, rijp is om in 

brons gegoten te worden. (Het bronsgieten geschiedt buiten deze dagen om.) 
In mei is er een terugkomdag om jouw bronzen beeld af te ronden.

Begeleiding:    Feico Hajonides, beeldhouwer en bronsgieter.                                               	 	         

Tijd: 	 	 Donderdag  18 februari tot en met zaterdag 20 februari en een dag in mei van                                                            

	         	 9:00 tot 16:00 uur. 
 Kosten: 	 450,- euro. Dit is inclusief materiaal en lunch. Exclusief het omzetten in            	         

	 	 brons. (Dit  kan al voor 120,- euro. Afhankelijk van de grootte van je beeld.)

Inlichtingen en aanmeldingen: Feico Hajonides: tel. 0630953313 of via de mail: 

feico@aardewerkplaats.nl 

Het liefdevolle 

          Beeld 



Van donderdag 15  tot en met zaterdag 17 april  2021 wordt er in de Aardewerkplaats 
(Brummen) aan zelfportretten geboetseerd. Een onthullende reis langs menselijke vormen 
en het eigen zelfbeeld. Welk gebaar zit er achter jouw eigen oog? Welk gebaar herken je 
achter jouw neus of mond? Hoe kan je al deze gebaren tot een geheel samenvoegen?  
Een uitdaging deze dagen is om het verhaal achter de vormen van specifiek jouw eigen 
gezicht te ontmoeten. Een onthullende ervaring. 

s’Ochtends werken we aan onderdelen van het portretboetseren. Het boetseren van 
karakter en eigenschappen komen ook aan bod. 
s’Middags zetten we de ontdekkingen van de ochtend om in een eigen beeld van klei. Elke 
dag wordt er aan dit beeld verder gewerkt, zodat uiteindelijk jouw ontdekkingen met 
betrekking tot jouw eigen gezicht zichtbaar zijn. 

Begeleiding:   Feico Hajonides, beeldhouwer 
Tijd:                  Donderdag 15 tot en met zaterdag 17 april 
	              van 9:00 tot 16:00 uur 
Kosten:            375,- euro. Dit is inclusief materiaal en   
                           lunch. 

Inlichtingen en aanmeldingen: Feico Hajonides:  tel. 0630953313 of via de mail: 
feico@aardewerkplaats.nl 

Zelfportret

Boetseren
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Een kunstvorm die zijn vormen vindt in levende processen  is de organische 
beeldhouwkunst.  In onze huidige tijd waarin veelal een snel resultaat voorop 
lijkt te staan zou deze procesgerichte organische beeldhouwkunst een 
verademing kunnen zijn.  
Laten we de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze kunstvorm eens van 
dichterbij belichten en ons laven aan de levende, verbindende vormen die deze 
beeldhouwkunst voortgebracht heeft.  

Met:  	 	 Feico Hajonides – organisch beeldhouwer en docent. 
Plaats: 	 Aardewerkplaats Amiel, Windheuvelstraat 3 te Brummen 
Tijd: 	 	 11 juni van 20:00 tot 21:30 
Kosten: 	 10,- euro 

Opgave: Feico Hajonides. Tel. 0630953313 of via mail: Feico@aardewerkplaats.nl 

Voordracht  11 juni in Brummen 
Over de waarde en de noodzaak van de 
Organische beeldhouwkunst in deze tijd.

Beeldwerk

Beeldwerk



Van 15 t/m 17 juli 2021 gaan we in de Aardewerkplaats (Brummen) de beeldkracht van water 
kunstzinnig onderzoeken. Zoals bekend is voor leven water nodig. Maar wat maakt nu dat water 
leven kan dragen? Zouden we iets van haar levendragende kracht door middel van boetseren in 
stromend water kunnen ervaren? 
In deze drie dagen leggen we ons toe op het maken van vormen waar water doorheen kan 
stromen. Dat kunnen zogenaamde Flowforms zijn. Maar ook Vortex vormen en Meander reeksen. 
In de ochtend onderzoeken we via de kunst een bepaald aspect van stromend water. Om deze 
ervaringen in de middag uit te werken in een eigen water-kunstwerk. 
Kortom: drie dagen waarin met water gespeeld kan worden en waarin water jou kan verrassen. 
Aan de orde komen:  

•Water ervaringen van Viktor Schauberger. 
•Boetseer- en ritme oefeningen. 
•Wat hebben undinen (waterwezens) ons te zeggen?                                                                                
•Het maken van een eigen waterbeeld in klei. 
•Basis boetseertechnieken uit het organische beeldhouwen. 

Met: 	 	 Feico Hajonides (beeldhouwer)                                                                                                          

Tijd: 	 	 donderdag 15 t/m zaterdag 17 juli van 9:00 tot 16:00 uur                                                     

Plaats: 	 Aardewerkplaats Amiel, Windheuvelstraat 3, Brummen                                         

Kosten: 	 400,- euro (inclusief materiaal en lunch) 

Inlichtingen en aanmeldingen: Feico Hajonides:  tel. 0630953313 of via de mail: 
feico@aardewerkplaats.nl 

De levende beeldkracht van 

Water
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Van donderdag 5 augustus tot en met zaterdag 7 augustus 2021 staat in de Aardewerkplaats 
roeping centraal. Roeping kan een beladen woord zijn. Roeping komt dichterbij als je bedenkt 
dat ieder mens in meer of mindere mate een verlangen heeft om iets in z’n leven te realiseren. Dit 
verlangen zou je kunnen koesteren en kunnen onderzoeken. Dan is het mogelijk dat achter dit 
verlangen een glimp van jouw levensroeping zichtbaar wordt. 

In deze driedaagse gaan we vooral beeldend aan het werk.  
’s Ochtend onderzoeken we via de kunst enkele persoonlijke gebaren die in onze ziel leven en 
waarmee we ons verlangen uitdrukken en onderdrukken. Een bevrijdend en inspirerend 
onderzoek.  
Om dan in de middag deze ontdekkingen om te zetten in een eigen beeld van klei, steen, metaal 
of boetseerwas. Elke dag wordt aan dit beeld verder gewerkt, zodat mogelijk een glimp van jouw 
levensroeping zichtbaar wordt. 
Driedagen waarin de vreugde centraal staat om beelden te maken vanuit het eigen verlangen. 

Begeleiding:   Feico Hajonides, beeldhouwer 
Tijd:                  Donderdag 5 augustus tot en met zaterdag 7 augustus 
	              van 9:00 tot 16:00 uur 
Kosten:            375,- euro. Dit is inclusief materiaal en   
                            lunch. 

Inlichtingen en aanmeldingen: Feico Hajonides:  tel. 0630953313 of via de mail: 
feico@aardewerkplaats.nl 

Mens en z’n 

Roeping
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Van donderdag 30 september tot en met zaterdag 2 oktober 2021 onderzoeken we in de 
Aardewerkplaats de werking van zeven soorten schaduwen. Schaduw is vaak een wat onbelicht 
fenomeen. En dat terwijl men in oude culturen de ervaring had dat het juist de diverse soorten 
schaduw waren die ons mensen toegang gaven tot de geestelijke wereld.  
Laten we deze zeven schaduwen eens van dichterbij bekijken en hier vanuit beelden maken. Ook 
voor de beeldhouwkunst is de zeggingskracht van schaduwen namelijk onmisbaar. Een bewuste 
omgang met de zeven schaduwen geeft aan de beelden die je maakt nieuwe mogelijkheden. Laat 
je verrassen op deze Michaels bijeenkomst. 

’s Ochtends onderzoeken we vanuit het boetseren de kwaliteit en werkzaamheid van ieder van de 
zeven schaduwen.   
Om dan in de middag deze ontdekkingen om te zetten in een eigen beeld van klei, steen, of hout. 
Elke dag werk je verder aan dit beeld. 

Begeleiding:   Feico Hajonides, beeldhouwer 
Tijd:                  Donderdag 30 september tot en met zaterdag 2 oktober 
	            van 9:00 tot 16:00 uur 
Kosten:           375,- euro. Dit is inclusief materiaal en   
                          lunch. 

Inlichtingen en aanmeldingen: Feico Hajonides:  tel. 0630953313 of via de mail: 

Beeldhouwen vanuit 

Zeven schaduwen



Driejarige parttime opleiding organische beeldhouwkunst 

	 In september 2021 start een nieuwe opleidingsgroep Organische 	 	
	 beeldhouwkunst in de Aardewerkplaats (Brummen). Een driejarige 	 	
	 parttime opleiding waarin handvaten aangeboden worden om de eigen 	
	 talenten en mogelijkheden in deze levende kunstvorm te onderzoeken 	
	 en verder te ontwikkelen. 

	 In deze opleiding willen we vanuit een beeldhouwkunst werken die past 	
	 in de huidige tijd. Een beeldhouwkunst waarin het geestelijke achter de 	
	 uiterlijke vormen een plaats krijgt. Een beeldhouwkunst ook waarin het 	
	 proces van vormontwikkeling in een beeld belangrijk is. Kortom een 	
	 beeldhouwkunst die ons wakker maakt voor de levende waarachtigheid 	
	 in en achter de zichtbare vormen.	  

 Essentieel in deze scholingsweg is het uitgangspunt dat ieder mens in wezen een 	 	
	 kunstenaar is. Het is de vraag hoe ieder met deze kiem van het kunstenaarschap wil 	
	 omgaan. We proberen een voedingsbodem te scheppen zodat ieder op een geheel 		
	 eigen manier het eigen kunstenaarschap kan ontwikkelen. Natuurlijk is er geen 	 	
	 pasklaar concept hoe het kunstenaarschap eruit ziet. Dat is voor ieder mens die zich 
	 dit tot doel stelt volledig anders. Dat hangt af van de talenten en mogelijkheden die 		
	 je meebrengt en in je leven al ontwikkeld hebt. Vandaar dat we in deze opleiding 	 	
	 doorlopend de eigen unieke weg van ieder als uitgangspunt nemen. In de eerste 	 	
	 twee jaren van de opleiding staan we stil bij wat je (bewust en onbewust) al 	 	 	



	 ontwikkeld hebt in de beeldhouwkunst en wat je daar vanuit verder wil vormgeven. 		
	 De basis van een eigen verhouding tot de fundamenten van de Organische 	 	 	
	 beeldhouwkunst wordt gelegd. In deze twee jaren wordt er een begin gemaakt met 		
	 het onderzoeken van de zeven vormgevende “organen” waar vanuit de Organische 		
	 beeldhouwer zijn beelden maakt. Zeven bronnen, zeven inspiraties om beelden te 	 	
	 maken. Door het bestuderen en ervaren van deze “zeven” kan je jezelf verruimen.

	 In het derde jaar staat het aangaan van een eigen project en/of opdracht met alles 	 	
	 wat daarbij komt kijken centraal. Een project en/of opdracht waarin je jouzelf als 	 	
	 beeldhouwer in de ruimste zin van het woord kan laten zien.


Oriëntatie gesprek 
	 Als deze opleiding je aanspreekt en je overweegt om mee te doen dan kun je een 	 	
	 geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek aan vragen. We bespreken dan jouw 	 	
	 vragen, twijfels en bekijken of jouw wensen, mogelijkheden en verlangens aansluiten 
	 bij deze scholingsweg. Voor een kennismakingsgesprek kun je contact met Feico 	 	
	 opnemen: telf. 0630953313 Of via de mail: FeicoHajonides@hotmail.com


Kosten 
	 De kosten voor de opleiding zijn 2500,- euro pp per jaar. (Inclusief beeldend 	 	 	
	 basismateriaal, lesmiddelen, koffie/thee. exclusief de kosten voor het bronsgieten en 
	 museum bezoek.)


Tijd 
	 Het eerste jaar start september 2021. Het eerste én tweede opleidingsjaar bestaan 		
	 samen uit 40  bijeenkomst-dagen. Het komt erop neer dat we in het eerste en 		 	
	 tweede jaar tien keer op een vrijdag met aansluitend de zaterdag bij elkaar komen. 		
	 Voor een complete datalijst van het eerste jaar kun je contact opnemen met Feico. 		
	 Iedere dag begint om 9:00 uur (welkom vanaf 8:45 uur) en eindigt uiterlijk om 16:00 		
	 uur.


Plaats 
	 We kunnen gebruik maken van een ruim atelier/werkplaats en een bronsgieterij: 	 	
	 Aardewerkplaats Amiel. Windheuvelstraat 3 6971 JV Brummen (nabij Zutphen).


	 Uitgebreidere informatie over deze opleiding: 

	 http://www.organischebeeldhouwkunst.nl
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