WAAR U OOK NAAR OP ZOEK BENT …. EEN VRIENDINNENDAG, ZUSSENDAG, VRIJGEZELLENFEEST, KINDERFEESTJE,
TEAMUITJE OF EEN GEZELLIGE FAMILIEDAG ……. DAN BENT U BIJ RESTAURANT ‘T KRAAIENEST AAN HET JUISTE ADRES.

WIJ HEBBEN EEN AANTAL CREATIEVE WORKSHOPS DIE U BIJ ONS KUNT VOLGEN OP EEN RIJTJE GEZET.
ALLE WORKSHOPS KUNNEN UITGEBREID WORDEN MET EEN LUNCH, DINER, HIGH-TEA, TAPAS ETC.
Workshop Mozaïek
Mozaïek is een heerlijk ontspannende bezigheid en leidt al snel tot leuke resultaten ook al heeft u geen kunstzinnige aanleg.
Afhankelijk van je ontwerp kun je het jezelf zo makkelijk of moeilijk mogelijk maken .

Mozaïek workshop stenen schaal, bloempot of dienblad
De workshop duurt 3 uur.
De prijs voor deze workshop bedraagt € 28,50 p.p., dit is incl. een kopje koffie/thee en iets lekkers.
De workshop incl. lunch € 38,50 p.p. (excl. drankjes)
De workshop incl. diner € 45,50 p.p. (excl. drankjes)

Mozaïek workshop bamboeschaal, spiegel of houten dienblad
Deze workshop duurt van 11.00-16.00.
De prijs van deze workshop is € 48,50 p.p., incl. een kopje koffie/thee met iets lekkers en een lunch (excl. drankjes).
Indien u niet genoeg van alles kunt krijgen kunt u de dag afsluiten met een diner.
U betaald dan voor de gehele dag € 63,50 p.p.(excl. drankjes).

Workshop Klompen schilderen
Elke deelnemer krijgt één paar Hollandse boeren klompen die ze naar eigen idee gaan beschilderen.
U kunt uw eigen creativiteit laten zien, maar er zijn ook genoeg voorbeelden van hoe je klompen kunt beschilderen,
d.m.v. foto’s en een heleboel sjablonen kunt u zich helemaal uitleven en er een waar kunstwerk van maken.
Verder kunnen de klompen ook met andere technieken en materialen versierd worden.
De workshop duurt 2½-3 uur.
De prijs van deze workshop is € 31,50 p.p., dit is incl., een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij.
De workshop incl. lunch € 45,50 p.p. (excl. drankjes)
De workshop incl. diner € 49,50 p.p. (excl. drankjes)

Workshop Découpage techniek
Découpage wordt al vele eeuwen gebruikt om materialen te verrijken met mooie prints en dessins.
Dit kan door verschillende soorten papier of het gebruik van servetten met lijm op een ondergrond te plakken.
De techniek kan heel goed gecombineerd worden met schilderen, u krijgt dan een heel speciaal effect en een zeer uniek werkstuk.
De techniek kan op alle ondergronden worden toegepast, hout, glas, porselein etc.
De workshop duurt 2-2½ uur.
U kunt kiezen uit een langwerpige schaal of een driehoekige vaas.
De prijs bedraagt € 28,50 p.p., incl. een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij.
De workshop incl. lunch € 38,50 p.p. (excl. drankjes)
De workshop incl. diner € 45,50 p.p. (excl. drankjes)

Workshop Porselein schilderen
Met porselein verf is het tegenwoordig voor iedereen mogelijk om iets moois van je servies te maken.
Doordat de stukken met de hand worden beschilderd is geen stuk hetzelfde en is de uitstraling zeer exclusief.
Deze workshop is zeer geschikt voor mensen die een origineel cadeau aan een vriend, vriendin of een andere dierbaar persoon willen geven.
Duur van de workshop 2½-3 uur.
U kunt kiezen uit een bord, kop en schotel of een schaal.
De prijs voor deze workshop is € 28,50 p.p., dit is incl. een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij.
De workshop incl. lunch € 38,50 p.p. (excl. drankjes)
De workshop incl. diner € 45,50 p.p. (excl. drankjes)

Workshops voor kinderen
De meeste kinderen vinden het helemaal geweldig om iets leuks te maken.
Uit ervaring blijkt dat er de meest mooie kunstwerken uit voort komen.
Een kinderworkshop is uitstekend geschikt als verjaardagsfeestje,
maar u kunt ook samen met uw kind of kinderen komen om een leuke middag te hebben.
U kunt dan kiezen uit een andere workshop terwijl u kind ook lekker bezig is.
De workshop duurt 2 uur
De volgende knutsels kunnen worden gemaakt :
Een ornament mozaïeken, bv. een vlinder, of een dolfijn etc. € 6,50 p.p.
Houten lijstje versieren € 7,95 p.p.
Vogelhuisje versieren € 7,95 p.p.
Bovengenoemde prijzen zijn incl. glaasjes ranja en iets lekkers.
De workshop kan uitgebreid met een lekkere kindermaaltijd:
kroket of frikandel, salade, frietjes, appelmoes en mayonaise en een ijsje.
U betaald dan voor de workshop met maaltijd € 13,50 p.p. (excl. drankjes).

