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CREATIEF LES IN WAS OF KLEI BIJ ATELIER LOES VERBEEK 

 
Dat beeldhouwatelier is gevestigd aan de Ruysdaelkade (vlakbij de 
brandweerbrug) en is één van de laatste ateliers in De Pijp. ‘De ‘’hippe’’ 
buurt is duur geworden’, zegt Loes. ‘Voor kleine ondernemers en niet-
commerciële bedrijven zijn de huren niet meer te betalen.’ Toch lukt het de 
kunstenares om alweer ruim veertien jaar kunst te maken in haar atelier in 
de populaire buurt die De Pijp is geworden; ook wel genoemd het ‘Quartier 
Latin’ van Amsterdam (naar de gelijknamige studentenwijk in Parijs). 



  
 

Loes is gespecialiseerd in het vervaardigen van grote en kleine figuratieve 
bronzen beelden (ook tuinbeelden) maar ze maakt ook snelportretten (in 
opdracht), getekend of uitgevoerd in Brons. Deze portretten zijn realistisch 
in stijl. Naaktmodellen worden getekend en geboetseerd in klei of was. In 
haar werk, regelmatig te bewonderen op exposities en uiteraard in haar 
atelier, staat de mens centraal. Bijvoorbeeld de reizende, onhandige, 
verliefde, gelukkige of de verdrietige mens. 

  
Op reis  

   
Echtpaar  

 



Wil je jezelf eens lekker uitleven in deze vorm van kunst dan biedt Loes de 
mogelijkheid om beeldhouwlessen te volgen in haar atelier. Vrijdag(middag) 
9 februari start er weer een cursus van zes lessen (van elk 2,5 uur) 
boetseren in klei of was. Je kunt vrij kiezen uit portretten maken, (abstracte) 
figuren, of geheel vrij werken. Portretten kunnen naar foto of model worden 
gemaakt en een klei- of wasmodel kun je uiteindelijk laten gieten in brons. 
Vanaf 9 februari, iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. 
Data: 9 – 16 – 23 februari en 9 – 16 – 23 maart. 
Kosten: € 215,- incl. materiaal (klei). Boetseerwas kost apart € 14,95 per 
plaat. 
 
Aanmelden kan via ljverbeek@hotmail.com of 06 27 33 72 51 (er zijn nog 
enkele plaatsen!) 
Atelier Loes Verbeek 
Ruysdaelkade 63 (sous) 
1072AK Amsterdam 
www.loesverbeek.nl 

 Beeld Rosaklooster (Amsterdam Noord)  
 
Loes Verbeek heeft de kunstacademie gevolgd (GRA) en heeft vervolgens 
enkele jaren praktijkervaring opgedaan in een bronsgieterij in Amsterdam. 



Naast docent in haar eigen atelier is zij als invaldocent verbonden aan de 
R. Wackersacademie in Amsterdam. 

  Bronzen portret (Joop) 
 


