Creatieve Workshops op maat:
Elisa van den Berg Beeldend kunstenaar
info: 0528-370760
e-mail: elisavandenberg@home.nl
Website: www.elisavandenberg.nl
Met een groepje iets creatiefs doen?
Kijk dan eens naar onderstaande mogelijkheden.
Persoonlijke aandacht, plezier en goede uitleg verzekerd.
Bel of mail even voor verdere informatie, locaties e.d.
Komt u met een grotere groep dan hieronder is aangegeven, neemt u
dan even per telefoon of e-mail contact op want ook daar zijn mogelijkheden voor.
Totem maken
Dit is een bijzondere workshop, die gebruikt kan worden om bv.
een jubilaris of bruidspaar cadeau te geven, maar de workshop is ook zeer geschikt als teambuilding activiteit.
De totem is ca. 2m. hoog en heeft een diameter van 30cm.
Voor deze workshop is inspiratiemateriaal beschikbaar. Verder is een gesprek over de uitvoering vooraf
gewenst. Het leukste is om er een dag voor uit te trekken bv. van 10.30 tot 16 uur en kan minimaal in 4 uur
worden gegeven. Prijs op aanvraag.
Boetseren
Boetseren met een zelfgekozen thema, of enkele voorstellen van mij: van humor tot contact. Daarna gaan we
lekker samen aan de slag.
Tijd: ca. 2,5 uur
Kosten bij deelname van 8-15 personen € 25,--p.p. incl. koffie, thee, sapje en klei excl. evt. biscuit stook
€ 25, -- . Het is ook mogelijk om meditatief te boetseren.
Zeepsteen
Zeepsteen is een zachte steensoort, die zich gemakkelijk met een kleine beitel, vijlen en raspen laat bewerken.
Na het feest van een mooie steen uitzoeken, gaan we de organische vormen zoeken, die verborgen zijn.
Kosten bij deelname van 8-10 personen € 37,50 p.p. incl. steen, gebruik gereedschap, sapje, thee of koffie.
Natuurkunst
Inleiding: wat is Natuurkunst?
Samen er opuit om natuurlijke materialen te zoeken daarna kiezen we een plek
om met de informatie aan het werk te gaan.
Vraag naar de mogelijkheden.
Kosten bij deelname van 8 – 10 personen € 22,50 incl. lesmateriaal en materialen
Schilderworkshop
Mogelijkheden: aquarel (nat-in-nat), waarbij vooral expressie en plezier in
kleur centraal staat of schilderen met acryl op doek.
Kosten bij deelname van 8 – 10 personen € 25, -- p.p. incl. materialen, koffie/thee.
Teambuilding
Workshops, die communicatie of andere mogelijkheden tot teambuilding bevorderen, worden per situatie in een
gesprek bekeken. Daarna wordt tijdens een vervolggesprek een voorstel gedaan, als men akkoord gaat volgt
een prijsopgaaf. Vraagt u naar de speciale brochure hiervoor.
Dagje Echten
Op een prachtige locatie in Drenthe ligt het kerkje
te Echten,Zuidwolderweg 8, Echten bij Ruinen.
Het dorpje Echten is “a village of tradition” en ook zeer de moeite waard om een dagje door te brengen.
Het is mogelijk om daar op een ontspannende manier creatief bezig te zijn.
Dit kan aan de hand van een te kiezen thema zoals humor, spel of verbinding.
Dit houdt in:
een dagdeel creatieve workshop naar keuze
een supergezellige lunch of high tea bij teatime
een historische wandeling door het oude Echten
met een gids.

Zie voor meer arrangementen de speciale flyer hiervoor.

