Kind w ksh s
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Zaterdag 7 mei
Tie dye - Ontwerp en verf je eigen t-shirt
Zaterdag 14 mei
Keramiek - Klei je eigen mok
Zaterdag 21 mei
Tie dye - Ontwerp en verf je eigen t-shirt

Tijd: 1 tot 3 uur
Kosten: 15 euro p.p.
Duur: 1,5 uur
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar
6 tot 10 personen
Limonade, cake en gezelligheid inbegrepen

Ook te boeken voor gepersonaliseerde workshops voor kinderfeestjes.
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12 personen max.

Tie dye
Ontw p en v f je eigen t-sh t

Tijdens de tie dye workshop gaan we aan de slag met textielverf. Ik help jou
om met verschillende kleuren jouw droom t-shirt te maken, dat je daarna zelf
kunt dragen! We gaan aan de slag met tie dye technieken en
schildertechnieken.
Zaterdag 7 mei & Zaterdag 21 mei
Duur: 1,5 uur
leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Zelf meenemen: Een wit t-shirt
Tijd: 1 tot 3 uur
Kosten: 15 euro p.p.
Draag oude kleren die vies mogen worden en blijven
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Om deel te nemen aan deze workshop mail naar risja@risjasteeghs.com met
jullie contactgegevens en het aantal deelnemers voor die dag. Wij zorgen
voor limonade, inspiratie en een jne, kleurrijke en betoverende middag.

K amiek - Klei je eigen mok

Workshop waarin we samen een kunstwerk van klei gaan maken. We leren
over klei en het klei proces met een rondleiding door de Galerie. Daarna
kleien samen een droommok die in de keramiekoven gaat. Deze mag je een
week later ophalen. Om vervolgens met jouw zelfgemaakte mok stralend de
dag te beginnen.
Duur: 2 uur
leeftijd: 8 t/m 12 jaar
6 tot 10 personen
Limonade & cake inbegrepen
Tijd: 1 tot 3 uur
Kosten 15 euro p.p.
Draag oude kleren die vies mogen worden
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Om deel te nemen aan deze workshop mail naar risja@risjasteeghs.com met
je contactgegevens en het aantal deelnemers voor die dag. Wij zorgen voor
limonade, inspiratie en een jne, kleurrijke en betoverende middag.

