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Ongeveer een jaar geleden maakte ik mijn eerste junk journal: een boekje gemaakt van allerlei soorten en
maten papier, liefst ook papier dat anders weggegooid zou worden. Verpakkingsmateriaal bijvoorbeeld, of
pagina's van oude boeken, of afrolpapier van het gel printen. Upcycling noemen we dat! Het leukste is dat je
je junk journal daarna kunt vullen met wat jij maar leuk vindt. Dubbel plezier dus: het maken én het gebruiken
als art journal. Dat plezier heb ik vertaald naar een workshop en die is op zaterdagmiddag 4 februari. Omdat
het een nieuwe workshop is, ben ik aan de slag gegaan om er mijn eigen draai aan te geven. We beginnen
met een oud boek met een mooie kaft. Stap voor stap wordt het boek ontleed en omgebouw naar een uniek
art journal. Op de volgende bladzijde zie je alvast een sneak peek van hoe zo'n art journal eruit kan zien.
Zin om je aan te melden? Hier vind je de directe link naar de website. 

Creaweekend Rijswijk 

Nu je de meeste
nieuwjaarsnieuwsbrieven
waarschijnlijk wel gelezen hebt,
volgt de mijne nog even. Met
een paar korte updates en wat
meer uitleg bij de nieuwe
workshop Junk Journal. Ik hoop
je snel te zien!
Groet, Janneke Hospes

In december bedacht ik een winactie om jullie te bedanken voor alle leuke
workshops en andere contacten tijdens 2022. En de winnaar is.... Tanja! 
Ze neemt haar vriendin Manon mee naar de Workshop Junk Journal op 2
februari. Hoera voor Tanja en Manon! Misschien is deze workshop ook wel
iets voor jou? Verderop in deze nieuwsbrief lees je er meer over.

Sinds ik heb gemerkt hoe ontzettend leuk het is om jullie te ontmoeten tijdens
braderieën, markten en beurzen, ben ik gaan zoeken naar mogelijkheden in 2023. En die
heb ik gevonden: ik sta van 31 maart tot en met 2 april op het Creaweekend in de
Broodfabriek in Rijswijk. Ik zal daar workshops gel printing en mixed media collage geven
en natuurlijk kun je bij de Bosbes Shop terecht voor gel plates, rollers en alles wat je
maar nodig hebt voor gel printing. Over een poosje zullen de workshops die je daar kunt
volgen, op mijn website te reserveren zijn. Houd deze nieuwsbrief in de gaten voor een
actiecode voor korting op entreetickets! 

Nieuwjaar
Een nieuw jaar vol mogelijkheden en kansen. En daarbij het risico om
de lat omhoog te gooien en te grote voornemens te kiezen voor dit
jaar. Dat we een betere versie van onszelf moeten worden, of alles
eruit moeten halen wat erin zit ofzo. Klinkt niet echt ontspannen,
toch? Dus wat mij betreft: hup, omlaag met die lat, geniet van het
moment, liefst zo veel mogelijk creatieve ontspanning zoeken en
stress verlagen. Anita Kloppenburg (Instagram: @anklop) schreef
daar een mooi gedichtje over, dat ik in mijn art journal opnam:

Ha leuke lezer! Winnaar van de winactie in december

Workshop Junk Journal
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Oude boeken, ik houd ervan. Tijdens de workshop heb je de keuze uit een stapel
prachtexemplaren, ongeveer op A5-formaat. We halen de inhoud eruit, bewerken de kaft en
dan vullen we de kaft met nieuwe oude inhoud. Natuurlijk kun je ook papier van huis
meenemen als je schatten hebt liggen die je er graag in wilt hebben (max. A4 formaat).

Kom je ook een junk journal maken op 4 februari? 
Hier kun je meer informatie vinden en je aanmelden. 

Als je tevreden bent met de kaft, kun je aan de
inhoud beginnen: Kies wat je mooi vindt, snijd of
scheur wat je wilt en maak mooie setjes
(katernen).

Jij bepaalt natuurlijk helemaal hoe jouw junk journal eruit komt te
zien. Alle pagina's even groot, of juist niet. Alles in ongeveer
dezelfde kleur, of juist niet. Houd het eenvoudig of ga helemaal los
met versieringen. Je bindt het boekje met de hand, op een snelle
manier die er ook nog eens leuk uitziet. En na de workshop heb jij
een boekje waarmee je kunt doen wat je wilt, zonder knalwitte lege
pagina's waar je misschien niet in durft te beginnen. Je kunt
gewoon verder werken met wat de pagina's je al geven. Gaaf toch?

voor deze kaft gebruikte ik gel prints

Workshop: Junk Journal

https://studiobosbes.nl/product/junk-journal-workshop-4-2-23/


Wat?
Wanneer? 

(klik op de datum voor
uitgebreide informatie)

Korte omschrijving

Junk journal za. 4 februari, 
14.00-16.30 uur

Van verschillende mooie papiertjes maak
je een junk journal, ook de kaft maak je

helemaal in jouw stijl.

Gel printing: 
vervolgserie 

Deze workshops 
zijn ook los 

te reserveren.

woensdag 8 februari,
22 februari en 8 maart,

19.30 - 22.00 uur

Na de basisworkshop leer je drie
specifieke technieken: 

1. met echt plantmateriaal, 
2. lagen en transparantie, en 
3. image transfer en collage

Mixed Media 
Art Journal

zaterdag 25 februari, 
14.00 - 16.30 uur

Je begint met een blanco art journal en
krijgt uitleg over de opbouw van een

mixed media pagina. Je bewerkt de kaft
van jouw art journal met verschillende

acrylmediums.

Cursus: 
Creatieve Agenda 

(mixed media)

7 woensdagavonden:
29 maart, 12 en 26

april, 17 en 31 mei, 14 en
28 juni

steeds van 19.30 -
22.00 uur

Je maakt je eigen agenda voor het
nieuwe (school)jaar, waarbij je elke avond

nieuwe technieken en materialen leert
kennen. Kies zelf wat je wilt gebruiken in
jouw agenda, geniet van het maken én

een jaar lang gebruiken.

Basisworkshop 
gel printing

za. 25 maart, 
14.00-16.30 uur

Je maakt kennis met gel printing: een
druktechniek met acrylverf op een

flexibele plaat, waarbij je in lagen kunt
werken.

Wat staat er op de planning voor 2023?

Ik hoop je snel te zien, groetjes!
Janneke Hospes
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