BONSAI CURSUS HOKA-EN 2013
Start uw hobby niet met vallen en opstaan, met onjuist startmateriaal of met onnodige en
overbodige aanschaffingen
Belangstelling voor een startercursus Bonsai ???
Welnu, HOKA-EN/LODDER BONSAI b.v. biedt u de mogelijkheid dat onder deskundige
begeleiding te doen. In deze cursus wordt de Japanse stijl en traditie gehanteerd en wordt er
uitgegaan van een zgn. “nul-niveau”.
Inhoud van de cursus:
- oorsprong en ontstaansgeschiedenis bonsai
- bespreking, uitleg en gebruik benodigd materiaal/gereedschap
- uitleg van de diverse basis bonsaistijlen
- hoe bonsai te verwerven
- criteria bij de keuze van uitgangsmateriaal
- vormen, bedraden, snoeien en nijpen.
- criteria bij keuze van potten
- wortelsnoei en verpotten
- bewatering, bemesting en standplaats voorde bonsai
- vormen van een (eigen) geschikte boom in een MOYOGI (boom met beweging)
- maken van een YOSHE-UE (bosbeplanting).
- voorstellen uit de groep.
De cursus bestaat uit 5(vijf) lessen van 3(drie) uren. Deze vinden op 4(vier) opeenvolgende
zaterdagmiddagen plaats. De lesmiddag m.b.t het snoeien vindt, afhankelijk van het groeiseizoen,
op een nader te bepalen datum in het voorjaar plaats. Dit in verband met voldoende divers
materiaal om te snoeien. (verwachting is in april.)
De cursus wordt gegeven door Pierre de Koning en Ernst Mollet m.b.v. ppt-presentatie.
DATA : in de maand jan 2013 de 5e, 12e, 19e en de 26ste.
In de maand feb 2013 de 2e, 9e, 16e en de 23ste
n de maand mrt 2013 de 2e, 16e, 23ste en de 30ste. (9 en 10 mrt Open Dagen)
In de maand apr 2013
Snoeien. Data samen nader te bepalen.
TIJD : 13.00u tot 16.00u
PLAATS: HOKA-EN/LODDER BONSAI b.v., Hugo de Vriesln 1, HARMELEN.
KOSTEN: Euro 175,-- (Euro 75,-- vooruitbetalen bij inschrijving aan de balie bij Hoka-En)
Indien dit uw eerste kennismaking is met bonsai, is het goed te weten dat u t.b.v. de hobby
minimaal moet beschikken over een langbenige schaar, wortelschaar, draadtang, jintang,
concaaftang en alum.draad in de maten 1mm, 1,5 mm, enz. t/m 3 mm.
Andere zaken zijn optioneel en later aan te schaffen. Tijdens de cursus kunt u e.e.a. met korting
aanschaffen. Daarbij kunt u zich laten adviseren en informeren bij HOKA-EN ter plaatse of
tel.0348-446046.
Evt. is het mogelijk tijdens de avonden gebruik te maken van ons gereedschap, bomen, schalen
etc.. Aluminium draad moet u wel (tegen speciale condities) aanschaffen, dit omdat
U veel het bedraden praktisch moet beoefenen.
Informeer naar beschikbare cursusplaatsen bij Pierre!
Mocht u nog steeds vragen hebben, neem dan eveneens contact op met Pierre.
0348-446046
Met vriendelijke groet,
P. de Koning, E. Mollet.
Hugo de Vriesweg 1
3481 JA HARMELEN.
Tel.:0348-446046

