WORKSHOP HOUTBRANDEN VOOR KINDEREN - vanaf 10 jaar IDEAAL VOOR EEN ORIGINEEL VERJAARDAGSFEESTJE

Wil jij een origineel verjaardagsfeestje voor je kind? Laat je kind en zijn/haar vriendjes dan eens een
creatieve workshop doen. Dat kan in onze workshopruimte en we hebben plaats voor 9 kinderen.
Wat houdt de workshop in?
Vanaf 10 jaar kunnen kinderen bij ons houtbranden. Met een houtbrander
branden de kinderen een afbeelding in een houten rechthoekige
wandhanger. Die tekenen ze er eerst zelf op, of ze nemen een tekening of
tekst over met carbonpapier. De afbeeldingen mogen de kinderen natuurlijk
zelf kiezen en meebrengen, maar we hebben ook een map met voorbeelden
om uit te kiezen.
Mogelijkheden
De workshop duurt ongeveer 3u en kost € 35,00 per kind. Je kind leert
de techniek houtbranden aan in een gezellige sfeer, bij mooi weer zitten
we buiten in de tuin. Ieder kind kan meteen zijn of haar eigen gemaakte
wandhanger mee naar huis nemen. Bij de workshop zijn ook drankjes
inbegrepen en is heel wat lekkers om te snoepen. Wil je zelf taart of cakjes
of pannekoeken voorzien dat kan.
Locatie
De workshop wordt gehouden bij Creatieve Studio Magali Casalin,
Kloetenstraat 5 te Haaltert. Voor meer informatie mag je altijd even bellen
naar 0472 57 62 91. Bij het reserveren van je workshop ontvang je altijd een
bevestiging met de voorwaarden.
Inschrijven
Wil je je kind en zijn/haar vriendjes en vriendinnetjes de workshop
houtbranden laten volgen en er een ongelooflijk feestje van maken?
Inschrijven kan door te mailen naar info@magalicasalin.be en ik bekijk dan of
jouw voorgestelde datum nog vrij is.
Heb je liever dat de workshop bij jullie thuis gegeven wordt, dat kan ook!
Voor meer informatie bel of mail gerust.
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