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Geef of krijg een inspirerend vaderdag cadeau!
Workshop speksteen voor moeders/vaders (opa/oma’s) en (klein)kinderen.
Een middag quality time, samen met je kind(eren) werken met speksteen.
We werken met een zachte steensoort, die voor iedereen gemakkelijk
te bewerken is.
zondag 21 juni, 10 – 12.30 uur, € 25,-- volwassene € 10,-- kind
bij genoeg belangstelling ook ‘s middags

Workshop intuïtief werken met speksteen,
Een verwendag in idyllische omgeving met stilte wandeling langs het wad
“Je krijgt een broksteen en je haalt eruit wat er al in zit” - Michelangelo
Intuïtief werken met speksteen is een zeer rustgevende bezigheid.
Je verbinden met steen, geeft verrassende inzichten en is een boeiend proces.
zaterdag 20 juni € 55,-- 9.30 – 16 uur, excl. steen incl. koffie, thee en soep

Cursus intuïtief werken met speksteen
“Je krijgt een broksteen en je haalt eruit wat er al in zit” - Michelangelo
Intuïtief werken met speksteen is een zeer rustgevende bezigheid,
je handen doen het werk, je hoofd wordt rustig en leeg.
Aan het eind ontstaat er een mooi beeld.
Een doorlopende cursus op:
woensdag en vrijdag 13.30 - 16.00 uur, € 20,-- per les

_________________________________________________________
aanmeldingen graag 4 dagen van tevoren.

M’ATELIER werkt individueel en in (kleine) groepen
Met minimaal 4 personen kan je een eigen workshop aanvragen,
vanaf €25 pp.

Themadagen op maat mogelijk, voor bedrijven, families enz.
Zie de website voor informatie over

rouwgroepen:

Rouwgroep werken met speksteen ; Creatieve rouwgroep;
Effectief omgaan met Burn-out

M’ATELIER is in juli met vakantie.
Iedereen een fijne en ontspannen zomer toegewenst!
Als je de

M’ATELIER nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, geef dan even een berichtje.

Natuurlijk mag je deze mail ook doorsturen! Graag zelfs!

