Het geheim van een mooi poëziebordje
Dank voor de aanschaf van dit materialen-tasje en
we zullen jou middels deze instructie op weg helpen
naar een mooi resultaat!
 We starten met 5 plankjes uit ‘t tasje die ieder aan 1 kant zijn bewerkt.
 Beschilder met de verf de andere kant van het plankje plus de randjes.
Er zit genoeg verf in het tasje voor alle 5 kanten van de plankjes.
 Print je gewenste poëtische tekst uit op een A4-tje en zorg dat het een
vrij groot lettertype formaat is.
Let op dat (titel en) naam of pseudoniem op het plaatje staan.
Een twist in de tekst wordt op prijs gesteld.
Het is NIET de bedoeling om er tegeltjeswijsheid van te maken.
 Als de verf droog is leg je het grafietpapiertje met de meest grijze kant
boven op het plankje, met daarop jouw geprintte tekst en zet deze vast
met de bijgeleverde klemmetjes, een elastiekje of knijpers.
 Je kunt nu de tekst met een potloodje overtrekken.
 Als je klaar bent kun je de papiertjes loshalen.
 Je kunt nu met een acrylstift de letters op je plankje inkleuren.
Deze acrylstift zit ook in het tasje.
 Boor twee gaatjes zodat het poëzietje opgehangen kan worden.
Dit doe je met behulp van het bijgeleverde raffia.
Als alternatief kun je met een kunstenaar een schilderwerk maken, zorg
dan wel dat tekst en kunstwerk op hetzelfde doek, plankje of anderszins
op te hangen object staan.

Hotel Restaurant Fase Fier
Algehele informatie is ook te verkrijgen via ex.poezie.tie@gmail.com

Va n O l d e n b a r n e v e l d w e g 2 5 , C a s t r i c u m

Wil je met extra kleur en/of niet met hout, maar met canvas werken?
Alle materialen zijn verkrijgbaar

Dorpsstraat 102 in Castricum.

