Jubileum,
bedrijfsfeest,
teambuilding?

Creatieve workshops

Wilt u met uw collega’s creatief aan de slag
tijdens een bedrijfsuitje, netwerk- of studiedag?
Ik verzorg en organiseer creatieve workshops.
Persoonlijk en kunstzinnig voor een kleine
groep of een artistieke belevenis voor
grotere gezelschappen.
Verrassend en
verbindend
Tijdens de creatieve
workshop leren uw
collega’s elkaar op
een andere manier
kennen. Even uit
het gewone ritme
beleven ze samen
een inspirerende
ervaring. Met een
origineel kunstwerk
als aandenken.

“Even uit het
hoofd en
in de handen”

Keramiek - vormen in klei
In een paar uur tijd maken de deelnemers een werkstuk van klei. Ik
laat ze zien hoe je uit plakken klei een vorm opbouwt en
demonstreer een aantal decoreertechnieken. Na een paar weken
zijn de werkstukken afgebakken en hebben de collega’s een tastbare herinnering.

Op uw bedrijf
of op locatie

Op maat

Druktechniek sjabloon

Er is veel mogelijk:
Collega’s werken met elkaar aan een gezamenlijk
kunstwerk of gaan zelfstandig aan de gang.
U kunt ook een combinatie van workshops boeken.
Ik bespreek graag met u wat het beste aansluit bij uw wensen.

Ee n
b l i jven de
h er i n n er i n g

Deelnemers maken
van eenvoudige
vormen sjablonen.
Deze gebruiken ze
om mee te drukken.
Ik laat ze zien hoe je
vormen en kleuren in
een mooie compositie samenbrengt.

S p e e ls ,
k u n s tz i n n i g
en
ve r bi n d e n d

Geschiedenis - spel

Contact

Deelnemers spelen een op maat gemaakt
herinneringsspel over uw organisatie. Collega’s leren elkaar en uw bedrijf beter kennen.
Het spel verrast, verbindt, brengt herkenning en geeft het verleden een gezicht.

Wilt u meer weten? Neem contact op met
Elsebeth Hoeven via:
info@mevrouwhoeven.nl
06 50834251
www.mevrouwhoeven.nl
communicatie , educatie & kunst

mevrouw hoeven

