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zagen

WORKSHOPS

aanmelden  • stuur een e-mail (het atelier is open op afspraak)

contact        • atelier2011@live.nl I 06-47089097

locatie         • Messinastraat 38b I KNSM Eiland I Amsterdam

info            • www.atelier-zoetenzagen.nl

Surprise
Jouw Sinterklaas Surprise komt 
nog niet uit je handen? Je hebt 
moeite om iets te bedenken, of 
in elkaar te zetten? Maak dan 
een afspraak in het atelier.

Je krijgt hulp bij het bedenken en 
uitvoeren van jouw surprise.
Er zijn (rest) materialen, papier, 
lijm, tape, verf en meer ,om mee 
te werken en je surprise te maken.

voor  • volwassenen & kids (8+)
wanneer  • zaterdag 2, zondag 
3, maandag 4 december.
tijd  • Het atelier is open op  
afspraak. Mail het atelier en 
maak een afspraak  van 1,5 uur. 
(Tussen 13 en 17 uur)
kosten  • 10,00
In het atelier kan je ook shoppen 
voor handmade decembercadeaus!!

Handletteren
In deze workshop ga je:
* verschillen letters oefenen
* stempelafdrukken gebruiken 
om een thema te kiezen
* een notebook versieren met 
handlettering en stempels

Je gaat naar huis met een per-
soonlijk notitieboekje, en een DIY 
handletterpakketjes voor thuis 
met leuke items, zoals een zakje, 
kaart, label en kaarsje. 
Ook leuk als cadeautje!

voor  • volwassenen & kids (8+)
wanneer  • woe 20 december
tijd  • 14.30-16.30
wanneer   • za 30 december
tijd  • 13.30-15.30
kosten  • 15,00 
De workshop gaat door bij 
voldoende aanmeldingen!!

Mobiel
Geometrisch vormen zijn 
helemaal in. Maakt een te gekke 
mobiel voor je (kinder) kamer.
Ook leuk als (kraam)cadeautje!

Je leert ( met veel geduld :)  
geometrische vormen maken, 
daarna ga je ze extra versieren 
met kralen of leuke hangers.

voor  • volwassenen & kids (8+)
wanneer  • woe 27 december
tijd  • 13.30-15.30
wanneer   • za 6 januari
tijd  • 13.30-15.30
kosten  • 15,00 
De workshop gaat door bij 
voldoende aanmeldingen!!


