Prijslijst Creatieve workshops-knutselfeestjes

Kinderen/ Volwassenen

(prijs p.p)

- Muurhanger van lint, kralen en andere materialen, vanaf 6 jaar

€ 7,50/ € 15,50

– Sleutelhanger maken met vilt, lint en sierkralen, vanaf 9 jaar

€ 8,50/ € 17,50

- Sieraden maken, armband of ketting, vanaf 7 jaar (basis-gevorderd)

€ 9,50-10,50/€ 19,50

- Décoratie workshop; Vogelhuisje (10-15/ 15-20 of 20-25 cm), kleine
of grote handspiegel, hangend fotolijstje, klein of groot masker met
Foamklei, Silkklei en/of Décopatch bewerken; vanaf 5 jaar

€ 9,50-12,50/€19,50

- Décoratief recyclen glaswerk; diverse natuurlijke materiaal, vanaf 6 jaar € 9,50/ € 19,50
- Mozaïek workshop van tegel tot schilderij, vanaf 7 jaar

€12,50/€19,50/€ 24,50

– String Art schilderij maken; vanaf 9 jaar

€12,50/€19,50/€ 24,50

- Tasje van vilt maken (klein schoudertasje), vanaf 9 jaar

€ 12,50/€ 19,50

- DIY Sieradendoos(jes) (basis is hout); vanaf 6 jaar
- Strokrans bewerken met natuurlijke & andere feestelijke materialen

€ 12,50/€ 22,50
€ 12,50/€ 19,50/€ 24,50

- Decopatch met cijfers & letters, of een vrije keuze van grotere vormen

€ 12,50/€ 19,50

vanaf 8 jaar, (papier-maché of hout en andere leuke materialen)
- Dieren vormen bewerken met foamklei en ander materiaal (groot)
vanaf 7 jaar (papier-maché of hout)

€ 14,50/€ 24,50

- Juwelenkistje of Piratenkistje van hout bewerken met diverse materialen
o.a. speciale verf, schelpen, namaak edelstenen etc., vanaf 6 jaar

€ 14,50/€ 24,50

Ter aanvulling:
Bij iedere workshop krijgen de kinderen een glaasje limonade & iets lekkers.
Is er een jarige die bij Traktieworkshop.nl zijn/haar kinderfeestje viert dan is er ook een kleine
verrassing voor ieder kind na afloop van de workshop. De workshops tijdens een kinderfeestje op
onze locatie duren ongeveer 1,5-2,5 uur, hierbij vooraf rekening houdend met het uitpakken van
de cadeautjes en het zingen voor de jarige. Wanneer u de cadeautjes thuis doet of het feestje aan
huis heeft, dan duurt de workshop wat korter. (1,5-2 uur)
Let op:
Wordt de workshop bij u thuis gegeven dan rekenen wij € 1,00 per kind extra. En wanneer de
workshop buiten de regio (>10 Km) wordt gehouden, dan rekenen wij als bijdrage in de
brandstofkosten € 0,32 (incl. 21% BTW) per gereden kilometer.
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