WORKSHOP WANDHANGER HOUTBRANDEN
VOOR VOLWASSENEN - BEGINNERS -

Wil je graag aan de slag met houtbranden? Volg dan onze workshop voor beginners. We leren jou de
basisvaardigheden van het houtbranden. Wist je dat creatief bezig zijn je rust geeft? In wetenschappelijke
onderzoeken komt het regelmatig naar voor, creatief bezig zijn geeft rust in je hoofd, wat je stresshormoon doet
dalen. En daarnaast is het gewoon gezellig om te doen; alleen, met vrienden, kinderen of partner!
Wat houdt de workshop in?
Natuurlijk wil je vooraf graag weten: wat houdt de workshop in? Eerst ga je de
brander eens van dichtbij bekijken en krijg je wel minstens vijf keer te horen dat
de brander echt heel heet wordt en dat voorzichtigheid geboden is. Na een korte
uitleg weet je hoe het werkt en ga je aan de slag. Je mag een eigen meegebrachte
quote/tekst op het hout overtrekken of zelf tekenen. Wij hebben ook een heleboel
voorbeelden liggen om uit te kiezen, dus als je geen quote meegenomen hebt, is dat
geen probleem. Als je tekst op het hout staat kun je beginnen. Aan het einde van de
workshop ga je met een prachtige wandhanger en een leeg hoofd naar huis!
KOSTPRIJS
De workshop duurt ongeveer drie uur en kost jou €50,00. Je leert de techniek
houtbranden aan in een gezellige sfeer, bij mooi weer zitten we buiten in de tuin. Je
hebt keuze tussen ronde wandhanger of een rechthoekige wandhanger met lederen
lus. Deze is in de workshopprijs inbegrepen (waarde €20,00). Er is ook koffie/thee/
water inbegrepen en altijd wat lekkers te snoepen.
Shoppen
Ben je na deze avond ook bevangen door het houtbrandvirus? Aan het einde
van de avond kun je in onze workshopruimte even shoppen, mocht je dat willen.
Houtbranders, planken en andere houten gadgets kunnen bijbesteld worden.
Locatie
Deze workshop wordt gehouden bij Creatieve Studio Magali Casalin, Kloetenstraat 5 te Haaltert. Voor meer
informatie mag je altijd even bellen: 0472 57 62 91. Bij het reserveren van je workshop ontvang je altijd een
bevestiging met de voorwaarden.
Workshop houtbranden
Wil je één van beide workshops houtbranden volgen? Inschrijven kan door te mailen naar info@magalicasalin.be.
Dan ben je verzekerd van een plek. Let op! Er zijn maar 9 plaatsen beschikbaar.
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