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Tadelakt, op verkenning 

TADELAKT 

Een decoratieve stuctechniek die in Marokko een 

lange traditie heeft met een authentieke, maar 

tegelijk ook moderne uitstraling. Na uitharding 

stootvast. Je kunt er badkamers, keukens en open 

haarden een luxueuze en elegante uitstraling mee 

geven. Tadelakt betekent (vrij vertaald) inwrijven of 

inmasseren. Het speciale Stone-effect wordt 

verkregen door de kalkstuc te polijsten met een 

steen.  

De bedoeling van deze kennismaking is je wat 

wegwijs te maken in deze mooie techniek. Je 

doorloopt het volledig proces ahv. voorbeelden 

zodat je meer begrip ontwikkeld voor dit materiaal. 

Thuis kan je dan verder experimenteren of je kan later  een uitgebreide 2-daagse workshop volgen.  

 

 WIE 

Yoeri Van Acker, TOCAR : 

“Na mijn opleiding als schilder-decorateur zat ik met een enorme honger naar meer,  vandaar lieten verdere 

bijscholingen en cursussen niet lang op zich wachten. Geen uitdaging was te groot, geen techniek onbereikbaar, geen 

land te ver! Ik ben een gepassioneerde doorzetter met gouden handen en oog voor detail, wat me al snel op het spoor 

bracht van specifiekere en uitdagendere technieken. Tadelakt is mijn ultieme trigger! Na mijn opleiding in het land 

van herkomst Marokko (Marrakech) raakte ik verdiept in de grondstof, de handeling en het ecologische aspect.”  

 

 PRAKTISCH 

Gelieve op voorhand in te schrijven via leen@ecomat.be of telefonisch: 03/384.19.07 Vraag naar de 

beschikbaarheid alvorens te betalen! 50€/persoon met vermelding van “naam + tadelaktverkenning + 

datum”Je inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling. IBAN: BE71 7350 2151 3069 en BIC KRED BE BB 

Als je later een 2-daagse workshop volgt, krijg je hierop een korting van 50€!  

 

 DE DATA 

Donderdag 26 februari, Donderdag 21 mei en Donderdag 24 september, telkens van 19u30, afronden 22u. 

 

 JOUW GEGEVENS 

 voornaam …………………… naam ………………………………………………. 

straat ……………………………………………………….n° ……………………. 

postcode …………    gemeente ……………………………………………………… 

tel ……………………………………………………..…                      gsm ………….……………………  

email ………………………………………………………………..@ ……………………………….……………. 
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