Beste,
Heeft u interesse in één van onze bloemschikavonden?
Telkens maken we er een leuke en gezellige avond van in een ontspannen sfeer, het is dan misschien
wel de ideale combinatie om even te ontspannen, en toch creatief bezig te zijn.
Alle informatie vindt u hieronder, maar indien er nog vragen zijn, bel dan gerust even op het nr: (03/770.78.52)
De workshops zullen doorgaan in onze winkel: St-Niklaasstraat 83 te St-Gillis-Waas
De cursus gaat telkens door op een weekdag van 20u00 tot ongeveer 22u00. (meestal dinsdag of donderdag)
U kunt per les inschrijven tot liefst ten laatste 2 dagen voor de cursusdag.
Kostprijs voor deelname, drank en lekkernijen bedraagt €10.00 (materialen kostprijs vindt u verder in deze mail)
Inschrijvingsgeld van €10.00 op voorhand te betalen, de bloemen de avond zelf.
Als u wilt deelnemen aan een workshop is vooraf inschrijven noodzakelijk.
Gelieve uw inschrijving telefonisch of via mail te bevestigen.
IBAN: BE22 0015 2169 2247
BIC: GEBABEBB
- Wat we gaan maken blijft telkens een verrassing, ik zet een afgewerkt bloemstuk klaar tegen jullie
aankomen.
Stap voor stap leg ik het werkstuk heel duidelijk uit, zo kunnen jullie zelf aan de slag samen met
mijn hulp gedurende de gehele les.
- U brengt naar de workshop telkens een schaar, snoeischaar, en aardappelmes mee.
Als we bloemschikken gebruiken we ook veel bijmaterialen, zoals draad, stokjes enz.
Dit alles zit in de prijs inbegrepen, dus u hoeft niets extra's mee te brengen.
Indien jullie zelf een ondergrond moeten meebrengen, geef ik het de les ervoor door.
- Alle bloemen en andere materialen die we nodig hebben worden telkens door ons voorzien.
Deze zullen altijd netjes klaar liggen per pakket op de tafels.
U kunt dus zelf geen bloemen meebrengen naar de lessen maar er is telkens een pakket per persoon
voorzien. Deze worden voor of na de les afgerekend.
Kostprijs van een pakket zal telkens €40 zijn, naargelang het seizoen en de grootte
van het stuk.
- Kinderworkshops: Tijdens vakanties, woensdag of na school: vanaf 6 jaar tot ...
Bij deze lessen moet er niets worden meegebracht. Deze les duurt 2 u.
Tijdens een korte pauze krijgen ze een lekker tussendoortje en een drankje.
Kostprijs hiervan bedraagt: €30,00 alles inbegrepen.
( te betalen op voorhand bij inschrijving)
Data's worden doorgegeven via mail
Vriendelijke groeten,
Geur en kleur
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