Boerderij ‘t Molentje
Workshops
Bij alle workshops zijn 2 drankjes en een versnapering inbegrepen. Mocht u speciale
wensen hebben, bijv. graag een gebakje willen of een bittergarnituur als afsluiting,
dan is dit tegen meerprijs mogelijk. Kijk op onze andere prijslijsten of informeer naar
de mogelijkheden.
Zilverkleien
Onder leiding van Elma van de Brug, gecertificeerd Art-clay Instructeur
Art Clay Silver is kneedbaar zilver. Het ziet eruit als gewone klei, maar bestaat uit
zilverpoeder, organisch bindmiddel en water. De klei is gemakkelijk te vormen en dat
geeft je eindeloos veel mogelijkheden bij het maken van sieraden. De klei verandert
in puur zilver bij verhitting. Het bindmiddel verbrandt namelijk en het water verdampt.
Minimaal 2 personen, maximaal 6 personen per workshop.
Basis workshop, 3 uur
€ 55,00 p.p.
Tijdens deze workshop maakt u kennis met Art Clay Silver .
Na de introductie maakt u van Art Clay Silver een hanger of een Pandora kraal.
De workshop is inclusief 7 gram zilverklei, gebruik van gereedschap, drankjes en wat
lekkers.
Uitgebreidere workshop, 4 uur
€ 65,00 p.p.
Tijdens deze workshop kunt u kennis maken met Art Clay Silver. Na de introductie
Gaat u een sieraad maken van zilverklei aan de hand van voorbeelden of een eigen
ontwerp. Dit kan een ring zijn of een hanger. De workshop is inclusief 10 gram
zilverklei, gebruik van gereedschap, drankjes en wat lekkers.

Bloemdecoratie
Onder leiding van Lavanda decoraties www.lavanda-decoraties.nl
Minimaal 8 personen
Workshop Bloementaart, 2 uur

€ 35,00

Onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers, maakt u een mooie
bloementaart. Inclusief materialen, taartschaal en een drankje en wat lekkers.

Workshop Doorkijkje met verse bloemen, 2uur

€ 35,00

Na een kopje koffie en uitleg gaat u aan de slag om dit sfeervolle doorkijkje te
maken. U maakt deze van bonsai, verse bloemen, inclusief windlicht en hanger. Bij
de prijs inbegrepen zijn de materialen en een drankje en wat lekkers.

Bovenstaande ontwerpen zijn slechts enkele voorbeelden. Lavanda biedt o.a. ook
leuke workshops met steigerhout, tekstboorden en meer. Zie www.lavandadecoraties.nl voor het complete aanbod van workshops.

