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Onze Workshops worden het gehele jaar door gegeven.
U kunt zelf een dag kiezen, ook in het weekend.
Wij werken momenteel veel met ijzeren frames. Deze omwikkelen en bewerken we met wilgentenen,
salim, touw en mos. Er zijn altijd voorbeelden aanwezig, maar u mag ook uw eigen ideeën
uitwerken.Voor onze workshops gebruiken wij meestal vastgestelde thema’s. Deze sluiten aan op
het seizoen of op speciale gelegenheden. Uiteraard houden wij rekening met het niveau van
beginners en gevorderden.
Suggesties zijn altijd welkom, in principe kunnen wij alles maken en/of voor u voorbereiden.
Ideaal voor een vrijgezellenfeest, familiefeest of gewoon een vrienden of vriendinnendag.
U bepaalt de tijd en wat u komt maken.
Van te voren maakt u een keuze van 3 of 4 verschillende werkstukken en op de dag mag eenieder
zelf kiezen wat hij of zij wilt maken. Vindt u dit moeilijk dan kan ik het ook voor u uitkiezen.
Bij de workshops is koffie en thee inbegrepen.
De prijzen zijn inclusief alle materialen.
Desgewenst kan er een eenvoudige of uitgebreide lunch of koffietafel bijgeboekt worden.
Vraag naar de mogelijkheden. Wij passen het aan naar uw wensen.
De workshops duren 1 dagdeel en soms 2 dagdelen.
Bij reservering wordt een aanbetaling gevraagd , na ontvangst is de datum van de workshop
definitief
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De werkstukken worden opgemaakt naar gelang het seizoen.
De wok wordt opgemaakt voor de kerst met kaarsen, voor de Pasen met voorjaarsbloemen en
kuikentjes, in de zomer kan de wok dienen als fruitschaal. Hij kan zowel binnen als buiten staan.
Wilt u alleen met wilgentenen werken dan kan dat ook. De dierfiguren zijn opgebouwd uit een frame
van wilgentenen eventueel versterkt met een ijzeren frame. Deze workshops duren altijd 2 dagdelen
waarbij u de eerste dag het frame maakt waarna u de volgende keer het dier afmaakt met oren
poten en staart. Tussen de 1e en 2e les vlecht u thuis het frame vol met wilgentenen Als het
tijdsbestek te kort is plannen we een derde avond.

http://www.hogehoeve.nl

2018/7/21 19:28:31 / Page 2

