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Workshop Scenery op 25-01-2020 
 

Waarde modelspoor collega's en tevens cursisten,  
  
Op de foto's kan je zien waarover het zal gaan deze keer. Middels een klein diorama 
zullen we een landschaps fragment creëren. Ik zal het stap voor stap met jullie 
opbouwen. Ik zal het hebben over het maken/ schilderen van rotsen, het aanleggen van 
wegeltjes, het begrassen met een elektrostatische begrasser, maken van struikjes en 
alles wat het terrein aantrekkelijk kan maken. 
  
Daar we niet eindeloos tijd hebben zal ik het één en ander voor jullie voorbereid 
hebben. Ik voorzie , zoals vorige editie van de scenery cursus, een pakketje met 
materialen zodat ieder het belangrijkste heeft . Zelf moet je één en ander meebrengen 
dat je op de lijst onderaan kan vinden.? Niemand hoeft bang te zijn bij de woorden 
creëren, schilderen, begrassen en aanleggen. Ik ga het niet " Scenery voor Dummy’s " 
noemen, maar iedereen zal met een resultaat naar huis gaan. Net als vorige keer waar 
mensen zonder enige ervaring toch de nodige kennis hebben opgedaan en hun mooi 
werkstuk huiswaarts konden  meenemen.  
  
Maximum 12   twaalf deelnemers kunnen meedoen.  Meer wordt moeilijk gezien het 
lokaal , beschikbare plaats, en de nodige begeleiding. 
  
De lijst. 
Cuttermes 
xacto mesje 
donkere viltstift 
stukje schuurpapier  heel grof en gemiddeld. bv: 60 en 120 
Witte houtlijm 
Een paar platte penselen/borstels ( ongeveer 1 cm breed ) 
Een stuk plastiek om op te werken en de tafels te beschermen. Een grote vuilzak of iets 
dergelijks. 
Een haardroger. ( als er een paar zijn is dat ok) 
Een bokaal voor water 
Een bord,  schotel, of gelijkaardig  om verf op te doen. ( dat kan achteraf, na de afwas, 
uiteraard terug gebruikt worden om je soep uit te eten) 
Wat mengpotjes/blikjes 
Een doek/vod om penselen af te vegen. 
 
We verwachten jullie. 
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Workshop: Scenery werkjaar 2017-2018 
 

• Uitleg over verschillende mogelijkheden om uw scenery te maken door 
Robert Goyvaerts. 

 

• De technieken worden getoond en toegelicht. 
 

• De scenery dag cursus zal gaan over volgende items. 
 

o Rotsen maken 
 

o Werken met zelf hardende klei, muren maken etc. 
 

o Werken met architecten karton. 
 

o Alle info betreffende de materialen etc. ten gepaste tijde. 
 

• Voorbeeld foto's:  
o De muur is 5cm hoog 
o De rotswand 20cm... 

 
 

 
 
Meer foto’s van Robert op onze website in het album  
“Zelfbouw van Robert op schaal 0 1/43” 
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Workshop: Scenery werkjaar 2016-2017 
 

• Uitleg over verschillende mogelijkheden om uw scenery te maken. 
 

• De technieken worden getoond en toegelicht. 
 

• Het is de bedoeling om zoveel mogelijk verschillende zaken te tonen: 
 

o Bomen 
o Gebouwen 
o Straten 
o sporen leggen 
o ballasten 
o e.a.  

 

 
 

 
 
 


