
	  

	  

 
Creatieve workshops GH Events:  
 
 
 
 
Workshop percussie: 
Even er op uit met het bedrijf, als u en uw collega's eens wat anders willen!  
 
Met al zijn passie, inzet en enthousiasme kan de workshopleider u een vol 
programma aanbieden met al uw persoonlijke wensen. U zult versteld staan 
wat u in een korte tijd ten gehore brengt. Het ritme bestaat vaak uit twee of 
drie verschillende ritmes die door elkaar worden gespeeld aangevuld met 
een solo.  
Deze ritmes zijn opzwepend en verleidelijk en geschikt voor iedereen, jong 
en oud. De deelnemers zijn altijd positief verrast over de muzikale 
kwaliteiten binnen de groep en de leuke samenwerking die het finalestuk tot 
een knaller maakt.  
De workshop is geschikt voor grote en kleine groepen. 
 
 
Duur: minimaal 1 uur tot maximaal 1 ½ uur.  
Richtprijs: € 650,00 per groep tot 30 deelnemers (excl. BTW) 
Kleinere en grotere groepen op aanvraag 
Reiskosten € 0.35 vanaf Tilburg, Utrecht of Rotterdam 
 
 
 
 
 
Workshop glasblazen: 
Een leuk idee tijdens een bedrijfsuitje is een workshop glasblazen. Op 
vrijwel iedere locatie, of het nu in een huiskamer is of in een bedrijfskantine, 
restaurant of een zalenaccommodatie, er altijd wel een paar vierkante meter 
om een workshop te organiseren.  
Eerst wordt ingegaan op het maken van glas en de verschillende soorten 
glas. Vervolgens wordt er een introductieshow gegeven. Na elkaar kunnen 
vervolgens 10 personen per uur onder begeleiding van de glasblazer een 
kunstwerkje blazen.  
 
Dagelijks hebben we met glas te maken. De wereld achter de productie 
daarvan is in grote lijnen wel bekend bij het publiek. Voor degene die alle ins 
en outs van glas en glas bewerken willen weten organiseren wij deze 
workshop. 
 
De workshop vindt over het algemeen altijd binnen plaats.  
 
 
 
Duur: minimaal 1 uur tot maximaal 3 uur  
Prijs: € 650,00 per groep tot 14 deelnemers (excl. BTW), 1 glasblazer, 3 
branders. 
Prijs: € 750,00 per groep tot 30 deelnemers (excl. BTW), 1 glasblazer, 5 branders. 
Grotere groepen op aanvraag 
Reiskosten € 0.35 vanaf Laren (gld) of Amsterdam 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
Workshop Karikatuur tekenen:  
Karikaturen workshops zijn bijzonder geschikt voor bedrijven. Tijdens de 
workshop wordt met verschillende technieken en vooral veel humor, de 
kunst van het karikatuur tekenen bijgebracht.  
Een persoon uit de groep als voorbeeld gebruiken werkt altijd goed om het 
ijs te breken. Het workshop terrein wordt omgebouwd in een atelier. 
Voorbeelden worden opgehangen, materialen zijn aanwezig, de setting is 
klaar om binnen een korte tijd uw collega’s op een andere wijze te kunnen 
zien en tekenen. 
Tijdens het tekenen loop ik rond om tips te geven.  

Een enerverende en actieve workshop, waar nog lang over nagepraat zal 
worden! Tekenervaring is helemaal niet nodig, alleen enthousiasme!  

Duur: 1 uur tot maximaal 2 uur 
Prijs: € 770,00 per groep (exclusief BTW)  
Deze prijs geldt voor een groep tot 25 deelnemers 
Grotere groepen op aanvraag 
Reiskosten € 0.35 vanaf Eindhoven  
 
 
 
 
 
 
Workshop goochelen:   
Als u op zoek bent naar een perfecte mix tussen entertainment en activiteit 
dan zit u met de goochelworkshop goed! Tijdens een goochelworkshop leert 
u trucs die altijd en overal gedaan kunnen worden met voorwerpen die 
voorhanden zijn. Na een korte maar humoristische introductie gaan de 
deelnemers zelf aan de slag met de 'kunst van het onmogelijke'. 
Binnen een uur tijd leren de deelnemers een aantal technieken en trucjes 
die ze direct daarna kunnen doen. Ze gaan niet alleen actief aan de slag 
maar kunnen ook regelmatig achterover zitten en genieten van spontane 
interactie gecombineerd met stand-up goochelen. Doordat de workshop 
stapsgewijs is opgebouwd leren de deelnemers niet alleen trucjes, maar 
wordt er ook inzicht verkregen in de psychologie achter de goochelkunst.  
 
Duur: 1 uur  
Prijs: € 690,00 per groep (exclusief BTW) t/m 25 deelnemers 
Iedere deelnemer extra € 17,50 
Reiskosten € 0.35 vanaf Apeldoorn of Breda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
Workshop jongleren: 
"Ontspanning en activiteit in één" 
Het is algemeen bekend dat jongleren de groei van hersenen stimuleert en 
de motoriek verbeterd. Maar wist u ook dat jongleren het zelfvertrouwen 
versterkt en stress verlagend werkt? Bovendien is het voor geschikt voor 
mensen van alle leeftijden en achtergronden; het in de lucht houden van drie 
balletjes is een kunst die u binnen een half uur kunt beheersen. 
"Gezien? Nu zelf aan het werk!"  
Jongleren is eenvoudig en ongecompliceerd, en het leuke is: u kunt het 
overal doen! Na een korte maar spetterende jongleerintroductie gaan de 
deelnemers zelf aan de slag met de 'kunst van het loslaten'. Doordat de 
workshop jongleren stapsgewijs is opgebouwd leert iedereen op een 
makkelijke manier hoe te jongleren. 
 
Duur: 1 uur  
Prijs: € 690,00 per groep (exclusief BTW) t/m 25 deelnemers 
Iedere deelnemer extra € 12,50 
Reiskosten € 0.35 vanaf Apeldoorn  
 
 
 
 
Workshop action painting: 
Doel: in teamverband creëren van imposante action paint kunstwerken 
 
Beschrijving: 
Met Action Painting gaat het om intuïtief schilderen. Snel op conceptmatige 
manier expressies van je gedachte neerzetten, dus niet wachten tot de verf 
droog is alvorens verder te gaan! Alles is geoorloofd dus niets verboden. 
Tekstgebruik, verschillende technieken door elkaar gebruiken, doe wat jij 
denkt dat je op dat moment moet doen en laat je leiden door je gevoel! 
 
Je gaat met 5 deelnemers aan de slag op 1 doek. 
 
Tijdens deze energieke schilderworkshop ofwel paintinn genaamd zullen 
bekende kunstenaars de revue passeren zoals: Jean Michel Basquiat, 
Herman Brood, Karel Appel, Constant, Anton Rooskens, Picasso e.a. 
 
Duur: vanaf 45 minuten - 2 uur 
Prijs tot 25 personen: € 900,00 (exclusief BTW)  
Iedere deelnemer extra € 26,00 
Reiskosten: € 0.35 /km vanaf Rosmalen 
 
Bovenstaande prijzen zijn inclusief: 
opgespannen schilderdoeken tussen 70 x 100 cm, begeleiding door 1 kunstenaar, acrylverf in alle 
denkbare kleuren, graffiti spuitbussen in alle denkbare kleuren, inkt, verfrollers, blokkwasten, 
penselen, injectiespuiten, oilsticks, markers, schetspapier, letter- en diverse andere spuitsjablonen, 
tape, karton, stanleymessen, katoenen overalls, latex handschoenen, mini bibliotheek aan 
kunstboeken, reis- en transport kosten. 
Op maat verzorgen wij schilderdoeken in alle denkbare afmetingen. 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
Workshop film maken: 
In één dagdeel meer leren over camera, script schrijven, storyboard, 
regisseren, etc.  En bovendien zelf actief een mini-speelfilm of commercial 
maken.  Veel plezier én een concreet eindresultaat ! 
 
Ieder team maakt een filmpje van 2 à 5 minuten. Dit lijkt kort, maar is langer 
dan u denkt...  
Onderwerp/thema op deze dag kunt u zelf bepalen! De ervaring leert dat de 
onderwerpen met deze workshop vanuit een hele andere hoek bekeken 
worden en visueler worden. U doet zelf alles van A tot Z: script schrijven, 
storyboard maken, filmen, regisseren en natuurlijk acteren!  
De filmcrews/teams kiezen een camerapersoon en regisseur, die vervolgens 
instructie krijgen over cameravoering en regie. De rest van de crewleden 
kunnen dan alvast starten met een brainstormsessie m.b.t. het te verfilmen 
script.  
 
Regisseur en camerapersoon voegen zich na 10 minuten bij hun teamleden. 
De scripts krijgen nu een vaste vorm, bijgestaan door de rondlopende, 
professionele begeleiding. De rollen worden verdeeld en het filmen kan 
beginnen, in en rond de overeengekomen locatie. Na instructie en script 
schrijven is er meestal nog zo’n 2 uur over voor het filmen zelf.  
Zodra de meesterwerken gereed zijn, worden de materialen ingeleverd en 
zit het programma er op.  
In de dagen na de Film Workshop worden de filmpjes vervolmaakt met knappe montage en zullen  
de resultaten op DVD worden toegestuurd.  
 
Concluderend:  
Een erg leuke, creatieve en leerzame middag, waarbij een evt. thema op een andere manier gaat 
“leven” en er bovendien sprake is van een sterke teambuilding.  
Zeer geschikt voor een relatief “kleine” groep, die binnen het budget toch een originele workshop 
willen beleven!  
 
Duur: vanaf 2,5 uur, dagdeel 
Prijs tot 25 personen: € 1.195,00 (exclusief BTW)  
Grotere groepen op aanvraag 
Reiskosten € 0.35 vanaf Rotterdam  
 
Workshop graffiti: 
Normaal gesproken mag het niet. Dus de kans is groot dat u nog nooit 
graffiti gespoten heeft. In deze workshop leert u in korte tijd de 
basistechnieken van het spuiten. Na afloop mag u uw eigen werk mee naar 
huis nemen! 
 
De workshop wordt begeleid door ervaren kunstenaars die u in eerste 

instantie helpen een ontwerp te schetsen. Deze schets wordt de basis van 
uw kunstwerk. Daarna leert u om te gaan met de vele kleurmogelijkheden, 
mooie kleurovergangen te maken en de 
juiste verhoudingen en vormen te gebruiken. Een graffiti workshop stimuleert 
u om het uiterste uit uw creativiteit te halen. Een leuke activiteit die ook goed 
te gebruiken is als teambuildingsactiviteit. We kunnen dan kiezen voor een 
actueel thema binnen uw bedrijf of een gezamenlijk kunstwerk maken. 
 
 
Duur: 1 ½ uur, 2 deelnemers per doek (82 x 122) 
Prijs: € 35,00 per persoon (exclusief BTW) tot 25 deelnemers 
Iedere deelnemer meer € 27,50 
Minimaal 12 deelnemers 
Reiskosten € 0,35 vanaf Etten-leur	   



	  

	  

 
 
 
 
Workshop sieraden maken: 
Wij kunnen uw locatie omtoveren tot een gezellig sieradenatelier. De 
deelnemers komen binnen en zien een grote collectie materialen.  Bij de 
sieraadvoorbeelden die wij ter inspiratie tentoonstellen wordt al snel gedacht 
'dat kan ik echt nooit'. Het tegendeel is echter waar!  
 
Na een uitleg over de verschillende materialen en gereedschappen die bij 
het maken van sieraden worden gebruikt gaan we een aantal 
basistechnieken oefenen. Na het uitkiezen van de materialen gaan de 
deelnemers onder persoonlijke en professionele begeleiding aan de slag. Er 
is voldoende keuze uit diverse modellen. De deelnemers mogen een ketting 
of een armband set maken.  
 
Duur: 1 ½ uur -  2 ½ uur  
Prijs tot 10 deelnemers € 340,00 (exclusief BTW)  
Prijs tot 20 deelnemers € 600,00 (exclusief BTW)  
Prijs tot 30 deelnemers € 800,00 (exclusief BTW)  
Grotere groepen op aanvraag 
 
Reiskosten: € 0.35 km vanaf Rotterdam 
 
Workshop muziek maken: 
Het meest muzikale uitje van Nederland! 
Wie wordt de strakke drummer, wie de swingende bassist en wie blijkt 
geweldig te kunnen zingen? 
Stap de muziekwereld binnen met collega's, vrienden of familie. In deze 
workshop van vorm je samen een band, kies je een instrument en speel je 
met collega's of vrienden al snel de eerste hit! 
Ervaring is absoluut NIET nodig. Bang hoef je niet te zijn, je doet het met z'n 
allen! Solo zingen hoeft ook niet, maar mag natuurlijk wel.. 
 
Tijdens het welkom heten krijgt de groep uitleg over de verschillende 
instrumenten, waarna de deelnemers de instrumenten mogen uitproberen.  
Daarna worden de groep in tweeën gedeeld. Een groep gaat eerst de 
instrumenten bespelen en de andere groep krijgt een zangworkshop van 
een professionele zangeres. Dit wisselt elkaar dan af. (alleen bij groepen 
boven 15 deelnemers) 
Na ongeveer 80 minuten worden de groepen samengevoegd om de hit te 
gaan spelen en op te nemen.  
Het lukt altijd! De opnamen worden op cd gezet en er wordt een cd-hoes 
met groepsfoto gemaakt. De workshop kan op elke gewenste locatie 
gegeven worden. 
 
Duur: 2 uur  
Prijs:  
Tot 15 pers.  € 560,00 per groep excl. zangworkshop 
Tot 15 pers.  € 700,00 per groep incl. zangworkshop 
15 - 19 deelnemers   € 43,50 per persoon    
20 - 24 deelnemers  € 42,00 per persoon  
25 - 29 deelnemers   € 40,00 per persoon  
30 - 34 deelnemers   € 38,00 per persoon  
35 - 39 deelnemers   € 36,00 per persoon  
40 - 45 deelnemers   € 34,00 per persoon  
 
Groter groepen op aanvraag    Reiskosten € 0.35 vanaf Alkmaar 
 



	  

	  

 
 
Workshop: Hout & Constructie: Bos kunst / Jutterkunst 
 
Doel: kunstzinnige objecten of kleine meubeltjes maken van hout i.c.m. 
bijzondere takken en stammen uit het bos en/of aangespoelde materialen 
aan het strand. 
  
Materiaalgebruik:	   
Draadstaal, bouten, moeren, ijzerdraad, tape, tie rips, schroevendraaiers, 
handzagen, schroefboormachines, spijkers, hamers, spuitbussen, verf, 
markers. 
  

Beschrijving: 
Deze workshop is zowel inspannend als ontspannend. Wij kunnen alle 
benodigde materialen verzorgen maar het volgende is ook mogelijk: 
Voordat we daadwerkelijk van start gaan met het bouwen van bijzondere 
kunstwerken gaan we als team namelijk eerst een bos- of strandwandeling 
maken. Tijdens de wandeling gaan we actief op zoek naar bruikbare 
materialen, denk hierbij aan: houten balken, bijzonder gevormde takken en 
stammen, veren, visnetten, touwen, schelpen, stenen etc. 
 

Zodra we voldoende materiaal hebben gevonden gaan we terug naar de 
mobiele buitenlucht werkplaats waar divers gereedschap en andere 
materialen klaarliggen om de gevonden voorwerpen op ludieke wijze mee in 
elkaar te zetten. U zult versteld staan wat je allemaal met gevonden 'afval' 
kan maken.  
 
Geen tijd voor een wandeling? Naar wens kunnen wij de materialen ook al 
voorbereiden!	   
Ook bestaat de mogelijkheid om bijzondere meubeltjes, beelden of andere 
voorwerpen te maken. Onze mobiele werkplaats beschikt over alle 
benodigde gereedschappen, materialen, verf en penselen die nodig zijn om lekker creatief aan de slag 
te kunnen. 
 
Deze workshop is het gehele jaar inzetbaar. Wij werken in groepjes van 4 tot 5 personen die 
gezamenlijk 1 constructie maken. 
De gemaakte kunstwerken mag u na afloop mee naar huis nemen.  
 
Deze workshop staat onder leiding van enthousiaste en handige Out of the Box denkende 
instructeurs. 
 
 
Duur: vanaf 1,5  uur tot een dagdeel. 
Prijs tot 20 personen: € 790,00 (exclusief BTW)  
Iedere deelnemer extra € 36,50 
Reiskosten: € 0.35 /km vanaf Rosmalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
Workshop Lampen maken: 
Doel: designlampen maken van takken, hout, wijnkisten, kleurrijke 
strijkijzersnoeren en kekke 
fittingen.  
  
Materiaalgebruik: 
Diverse houtsoorten, takken uit bos, drijfhout, draadstaal, bouten, moeren, 
strijkijzersnoeren, fittingen, peertjes, ijzerdraad, tape, tie rips, gereedschap, 
spijkers, schroeven, spuitbussen, verf, markers. 
Beschrijving: 
Een creatieve workshop met een pakkend resultaat! Als basis voor deze 
workshop worden strijkijzersnoeren ingezet in uiteenlopende kleuren i.c.m. 
prachtige messing fittingen.  
 
Het ontwerp van uw lamp maakt u zelf of met uw teamgenoten, hierin bieden 
wij op maat tal van mogelijkheden; 
- strak design middels gebruik van perplex, underlayment of MDF 
- wijnkistjes voorzien van diverse speciale miniatuur items 
- een natuurlijk ontwerp middels gebruik van bijzonder gevormde takken of 
boomstammen.  
Dit laatste kan onderdeel zijn van de workshop waarbij we eerst een bosrijk gebied intrekken op zoek 
naar bruikbare takken of stammen.  
Vanuit onze speciale flight cases en vliegtuigtrolleys verzorgen we een ruim aanbod aan 
gereedschappen en bruikbare accessoires. Hierdoor is deze workshop ook zeer mobiel inzetbaar. 
Zodra we voldoende materiaal hebben gevonden gaan we terug naar de mobiele buitenlucht 
werkplaats (of binnen) waar divers gereedschap en andere materialen klaarliggen om de gevonden 
voorwerpen op ludieke wijze mee in elkaar te zetten.  
Deze workshop is het gehele jaar inzetbaar. Wij werken in groepjes van 4 tot 5 personen die 
gezamenlijk 1 constructie maken. 
De gemaakte kunstwerken mag u na afloop mee naar huis nemen. 
Deze workshop staat onder leiding van enthousiaste en handige Out of the Box denkende 
instructeurs. 
 
Duur: vanaf 1,5  uur tot een dagdeel. 
Prijs tot 20 personen: € 790,00 (exclusief BTW)  
Iedere deelnemer extra € 36,50 
Reiskosten: € 0.35 /km vanaf Rosmalen 
 
 
Slippers pimpen:  
Je voeten mogen weer worden gezien na onze workshop slippers pimpen. 
Zorg ervoor dat je teennagels alvast mooi in de lak staan want je voeten 
mogen straks weer gezien worden. Wij zorgen voor een paar hippe slippers 
welke jij naar eigen ontwerp gaat pimpen met een heleboel te gekke 
materialen die wij voor je klaar hebben liggen. Zo hebben we o.a. stof in 
verschillende leuke motiefjes, strass, kralen, lint en nog veel meer leuks! 
 
Duur: circa 2 uur  
Prijs: € 34,00 p.p. (exclusief BTW)  
Reiskosten: € 0.40 /km vanaf Tilburg 
Minimaal 12 deelnemers 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
Lipdub opnemen: 
Een lipdub is een videoclip, bestaande uit één enkele opname, waarin je met 
een groep je favoriete nummer nasynchroniseert. Zo’n video duurt meestal 
ongeveer vier minuten en er werken tussen de 10 en soms wel 500 mensen 
aan mee. Haal letterlijk alles uit de kast. Maak een lipdub voor bijvoorbeeld 
een bedrijfsuitje, een groepsuitje of vrijgezellenfeest. Het is een mooi 
cadeau voor een collega die afscheid neemt en is ideaal voor een 
teambuilding of ter promotie van het bedrijf, club of school. Een mooie 
manier om op een creatieve en gezellige manier samen te werken aan dit 
prachtige eindproduct: de lipdub! Hilariteit alom!  
Werkwijze. Stap voor stap.  
We zien elkaar op de afgesproken tijd en locatie. Hier zal ik een korte uitleg 
geven over de werkwijze en geef ik tips zodat we er een knaller van een 
lipdub van gaan maken! 
We bepalen de lipdub route en verdelen de totale groep in drie of vier 
groepjes. Iedere groep krijgt zijn eigen stuk tekst en eigen gedeelte van de 
route. 
Iedere groep bedenkt zijn eigen dansjes, creaties en camerabewegingen. 
Eng? Helemaal niet! Niets is te gek en de juiste begeleiding zal niet 
ontbreken. 
Als iedere groep heeft geoefend plakken we alles aan elkaar en nemen we 
het in 1 shot op. Met gegarandeerd een fantastisch eindresultaat! 
De lipdub wordt gemonteerd en jullie krijgen de lipdub binnen maximaal 5 
werkdagen digitaal opgestuurd. Uit ervaring lukt dit vaak nog wel wat sneller.	   
 
 
De locatie van de lipdub mogen jullie zelf bepalen. Mijn voorkeur gaat uit 
naar een buitenlocatie. Bijvoorbeeld midden in de stad, rond een huis of in 
een park. Het is natuurlijk ook mogelijk om het in een gebouw op te nemen. 
Bijvoorbeeld in een bedrijf, school of clubgebouw. Mochten jullie er niet 
uitkomen dan help ik jullie graag. 
 
Opnametijd/Duur.  
Afhankelijk van de groepsgrootte zal de lipdub tussen de 2,5 en 4 uur in beslag nemen. Als er maar 
twee uur tijd is dan kan het ook in 2 uur maar dan al het tempo van alles wat hoger liggen. 
 
Materiaal wordt allemaal geregeld!  
Geluidsinstallatie, Songteksten,	  Camera, Glidecam, Verkleedspullen 
 
Klik! Groepsfoto!  
Aan het eind van de dag maken we nog een groepsfoto! Deze wordt samen met de lipdub digitaal 
meegestuurd. 
Mooi aandenken en leuk om te hebben! 
 
 
Duur: vanaf 2 uur tot een dagdeel. 
Prijs tot 20 personen: € 620,00 (exclusief BTW)  
Iedere deelnemer extra € 24,00 
Reiskosten: € 0.35 /km vanaf Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
Tassen pimpen: 
Iedere deelnemer krijgt een basistas welke onder begeleidingen versierd 
gaat worden met diverse technieken en materialen zoals stof in diverse 
dessins, bloemen met studs, kralen, lint, kant, strass en meer! 
 
Duur: circa 2 uur  
Prijs: € 34,00 p.p. (exclusief BTW)  
Reiskosten: € 0.40 /km vanaf Tilburg 
Minimaal 12 deelnemers 
 
 
Theater workshop: 
Theater is een creatieve, leuke en inspirerende manier om samen te werken 
in een groep. Met drama worden facetten als communicatie en presentatie 
behandeld door middel van spel op de vloer. Je zult je collega’s op een 
andere manier leren kennen. Met theater zet je lichaam en geest aan het 
werk om tot nieuwe inzichten te komen door thema’s uit het dagelijks leven 
op speelse manier te benaderen. Het doel van deze workshop is ook om 
teambuilding te ondersteunen.  
 
Drama kan je handvatten geven om je te ontwikkelen in presentatie en 
communicatie. Denk hierbij aan jezelf presenteren voor een groep, de humor 
opzoeken van een ongemakkelijke situatie, je non-verbaal uitdrukken, het 
zoeken naar conflicten of gezamenlijk tot een scene te komen. We zullen 
werken aan lichaam, stem, maar ook aan abstracte elementen als ritme, 
aandacht, samenspel en inlevingsvermogen. 
 
Ontdek jou talent en dat van je collega’s op de vloer en niet rond de tafel. 
Theater kan helpen om vanuit een nieuw en fris perspectief naar iets te 
kijken. 
 
Duur: 1 ½  uur  
Prijs:  
Tot 10 pers.   € 350,00 per groep    
Tot en met 15 pers.  € 460,00 per groep   
Tot en met 25 pers.  € 560,00 per groep   
Reiskosten € 0.35 vanaf Tilburg  
 
Duur: 2 ½  uur  
Prijs:  
Tot 10 pers.   € 450,00 per groep    
Tot en met 15 pers.  € 560,00 per groep   
Tot en met 25 pers.  € 710,00 per groep   
Reiskosten € 0.35 vanaf Tilburg  

Er zijn natuurlijk nog meer creatieve workshops die wij kunnen organiseren, in de regel kunnen 
wij altijd de meest geschikte workshop voor u organiseren. 

Mozaïeken, klompen pimpen, maskers maken, memoborden maken, koe schilderen, taarten 
maken, fotografie etc. 

 
Belangrijk: prijs wijzigingen gedurende het jaar bestaat tot de 
mogelijkheden i.v.m. prijsstijgingen producten van leveranciers.  
 


