Praktische informatie
Er is ruimte voor ongeveer 8 personen. Kleine groepen dus, waardoor er ook
tijd en aandacht is voor elkaar. Bij aanvang staat koffie en thee klaar en
tussendoor maken we tijd voor nog een koffie/thee ronde.
De workshops duren meestal 2 ½ uur inclusief de uitleg en de pauzes.
Tijdens de workshop geef ik duidelijke uitleg hoe het werkstuk wordt
opgebouwd. Er zijn voldoende mogelijkheden om een eigen variant te
maken. Iedereen gaat met een ander stuk naar huis.
De genoemde prijzen zijn inclusief al het materiaal, ondergronden en gebruik
van gereedschap. Bij sommige werkstukken staat vermeld dat je een eigen
ondergrond kunt meenemen, of los bij kunt kopen.

Geschikt voor mensen,
die van bloemen houden

Heb je interesse om mee te doen aan één of meer van de workshops?
Dan kun je je aanmelden op verschillende manieren.
e-mail: info@avbloemsierkunst.nl
contactformulier op de site: www.avbloemsierkunst.nl
telefonisch: 06 17694630
Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht of er plek is.
Per gekozen workshop dient vervolgens, ter bevestiging van de inschrijving,
€ 5,= te worden aanbetaald per bank. Het restantbedrag ontvang ik het liefst
ook per bank, uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de workshop.
Bankgegevens: NL88 INGB 0005224893 t.n.v. A. Vollebregt
Mocht het nodig zijn, dan kun je je afmelden tot 2 weken voor de betreffende
workshop. Daarna ben je verplicht het totaalbedrag te betalen. De betaling
wordt alléén geretourneerd indien de workshop van mijn kant onverhoopt
niet kan plaatsvinden.
Mocht je op het laatste moment toch verhinderd zijn, neem dan telefonisch
contact op. We bespreken dan een oplossing, bijvoorbeeld iemand anders
laten komen of het werkstuk voor je laten maken.

Bloemenworkshops
februari t/m juli 2015

Tot ziens bij de bloemenworkshops.
Fleurige groet,

Bruidswerk  Rouwstukken  Workshops op maat
Bloemdecoraties op locatie  Bloemstukken  Boeketten
Astrid Vollebregt
AV Bloemsierkunst

Astrid Vollebregt
Q.A. Nederpelstraat 247
2552 HJ Den Haag

www.avbloemsierkunst.nl
info@avbloemsierkunst.nl
06 17694630

Bloemen: een fleurige groet!

Vrolijke hanger

Word je ook zo blij van bloemen in huis? En vind je het leuk om met wat uitleg
zo’n fleurige creatie zelf te maken in een ontspannen sfeer? Dan ben je op je
plek bij AV Bloemsierkunst.
De bloemenworkshops in dit overzicht worden in kleine groepen bij mij aan
huis gegeven. Je bent vrij om te kiezen voor één of meer van de werkstukken.
Daarnaast is het ook mogelijk om met minimaal 5 deelnemers op een ander
moment te komen. Doe een gezellige workshop met een stel vriendinnen,
familie of collega’s op een ochtend, middag of avond die jullie uitkomt. Het
werkstuk dat we dan gaan maken, is afhankelijk van jullie wens. Voor grotere
groepen, vanaf 12 personen, kom ik op locatie.
Op de achterzijde vind je alle informatie over het inschrijven en de
voorwaarden.

Een grappige hanger voor aan de muur, of aan het plafond. De basis is een
withouten kledinghanger. Deze hanger gaan we versieren. Daar aan
hangen kleine potjes, opgestoken met bloemen en gevulde buisjes.

Toeters in de rol

Dinsdag 14 april 19.30 uur
Woensdag 15 april 19.30 uur

Pioenenboeket

Op een vierkante glazen schaal komt een diagonaal geplaatst laag
bloemstuk. Rondom volgestoken met toetertjes, gerold van galaxblad. In het
midden blijft een opening vrij voor de bloemen.

Bont? Of bont!

Twee gelijke cilindervazen gaan we eerst
omwikkelen met een stuk nepbont of met
wol in bonte kleuren. (Bij aanmelden
doorgeven wat je zou willen.) Beide vazen
worden gevuld met een bijpassend boeket.
Dinsdag 3 maart 19.30 uur
Woensdag 4 maart 19.30 uur

Pa(a)stel

€ 32,50

Een volle bloemenkrans in pastelkleuren met allerlei paasaccenten.
Je kunt zelf een schaal meenemen, of een glazen taartschaal met holle voet
erbij kopen voor € 8,50. (doorgeven bij het aanmelden)
Woensdag 25 maart 19.30 uur
Donderdag 26 maart 19.30 uur

Dinsdag 19 mei 19.30 uur
Woensdag 20 mei 19.30 uur

Bloem-Rijk
€ 32,50

€ 27,50
Hiermee leer je het principe van een
standaard “korenschoofboeket”.
Het boeket zet je thuis in een vaas.
Een bijpassende diabolo-vormige vaas is te
koop voor € 7,50. (doorgeven bij het
aanmelden.)

€ 27,50

Woensdag 11 februari 19.30 uur
Donderdag 12 februari 19.30 uur

€ 25,00

€ 32,50

In een ruime glazen accubak, steken we een hoog
bloemrijk stuk. De verschillende bloemen zijn vanaf alle
kanten goed te zien.
Woensdag 10 juni 19.30 uur
Donderdag 11 juni 19.30 uur

Zomerboog

€ 27,50
Twee halve kransen zijn aan elkaar bevestigd
en staan als een regenboog vast op een
stevige ondergrond. Deze boog steken we
heel compact vol met groen en bloemen.
Dinsdag 30 juni 19.30 uur
Woensdag 1 juli 19.30 uur

Sfeerbeeld
De foto’s geven een sfeerbeeld van wat we gaan maken. Zowel de kleur als
de materialen kunnen hiervan afwijken. Vind je het onduidelijk wat we gaan
maken, of heb je andere vragen? Neem dan contact met me op.

