Prijslijst Creatieve workshops, lessen & Thuisfeestjes
(Dec 2021 -Dec 2022 Aangegeven prijzen zijn voor particulieren p.p. incl. 21% BTW)

Creatieve workshops voor kinderen & volwassenen (losse workshops en lessen vanaf 4 deelnemers)
– Klomp(jes) decoreren, vanaf 4 jaar (10-14 cm kind/ 18-25 cm volw)
– Creatief met maskers van papiermaché/grimmeer, Juwelenkistje
of Piratenschatkistje van hout decoreren, vanaf 5 jaar
– Sieraden of een leuke sleutelhanger, kralen & tangetjes vanaf 9 jaar
– Dromenvanger voor aan de muur, vanaf 10 jaar
– Décoratie workshop; Vogelhuisje (10-15/ 20-25 cm), kleine
of grote handspiegel, hangend fotolijstje, klein of groot masker met
Foamclay, Silkclayi en/of Décopatch bewerken; vanaf 4 jaar
– Mozaïek workshop van tegel tot schilderij, vanaf 7 jaar

€ 14,50/€ 26,50
€ 14,50/€ 26,50
€ 14,50/€ 32,50
€ 16,50/€ 35,00
€ 14,50/€ 35,00
€ 18,50/€ 38,50

Creatieve lessen - vaardiger worden door samenwerken (lessen kinderen vanaf 8 jaar/volwassen)
– Squishy ontwerpen; ontwerp maken, uitsnijden/knippen & bewerken
– Déco glaswerk; glas recycling door bewerken krijgt het een nieuw leven
– String Art schilderij; draad ontwerpen op hout
– Knuffeltje van vilt/stof maken, ontwerp je knuffeltje (15-20 cm)
– Décopatchwork; (basis is hout/piepschuim) papier/stof e.a.
– Strokrans bewerken met natuurlijke & andere materialen

€
€
€
€
€
€

35,00/€ 45,00
25,00/€ 35,00
35,00/€ 45,00
25,00/€ 35,00
30,00/€ 35,00
35,00/€ 45,00

Totaalpakket van 5-lessen (ook leuk als combinatie ouder/kind)
Totaalpakket van 5-lessen (online versie/creatieve pakketten aan huis)
(excl. eventuele verzendkosten € 3,95- € 5,75)

€160,00/€185,00
€170,00/€195,00

THEMA FEESTJES, EVENEMENTEN & PARTYNANY (Brochure):
Een bijzonder feest en je wilt hiervoor een creatieve workshop aanvragen met een bepaald thema?:
Prinsessenfeest, Piratenfeest, Halloweenparty, Paasfeest, Suikerfeest, Sinterklaasfeest, Kerstfeest,
Bruiloft, Vrijgezellenfeest, Geboortefeest e.a. Ik maak graag een passend aanbod voor je!
Ter aanvulling:
Op onze locatie (Atelier – De Pretletter wordt tijdens de workshops, lessen & (kinder)feestjes,
thee/koffie/limo & iets lekkers geserveerd. Wil je iets meer uitgebreid? Denk aan een (kindermaat)
pannenkoek en/of cupcake of een klein gebakje, tapashapje e.a. laat het weten. Ook hiervoor kan
ik je maatwerk bieden. Denk ook aan een Kookworkshop als (mini) High Tea en de “Cupcakeparty”.
Creatieve workshops & lessen op onze locatie duren ongeveer 1,0-1,5 uur. Er is evt.ook tijd voor
het uitpakken van cadeautjes en het zingen voor de jarige. Dat bespreken we graag bij reservering,
de jarige en gasten ontvangen na afloop ook een kleine verrassing.
Andere vergoedingen:
Wordt de workshop voor je kinderfeestje bij jouw thuis gegeven dan rekenen we € 1,50 per kind
extra. Wanneer de workshop buiten onze regio (>10 Km) valt, dan rekenen we € 0,50 (incl. 21%
BTW) per gereden Km. als bijdrage voor brandstof & extra reistijd.
TraktatieWorkshop.nl (Locatie: Atelier – De Pretletter)
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