
Workshop/teamuitje bij MOOR&me

Ben je op zoek naar een ‘ander’ teamuitje waarbij 
teambuilding, creativiteit en gezelligheid centraal staat? 
Denk dan eens aan een workshop bij MOOR&me

Gemiddeld cijfer: 8
100% van de deelnemers zou de workshop aanraden

Programma:
Na een voorbespreking, waar we het doel van je workshop bespreken, kunnen de deelnemers 
thuis of op kantoor de workshop al voorbereiden. 

We beginnen met koffie en thee, daarna gaan we aan de slag in m’n atelier. Je gaat 
tekenen, schilderen of je maakt een collage. In het kunstwerk laat je bijvoorbeeld je 
idee over je werk, waar je heen wilt en je ambities voor de toekomst zien. 
Je visualiseert je werk.
Alle materialen zijn aanwezig en ik geef natuurlijk begeleiding en tips. Iedereen kan 
iets maken, ook als je denkt dat je helemaal niet creatief bent. 
 
Ik druk de kunstwerken vervolgens af op tegels met een bakproces in een keramiekoven. 
Ik kan van al jullie tegels ook een tegeltableau maken. Er zijn veel mogelijkheden die 
ik graag met je bespreek. Wat denk je bijvoorbeeld van een gepersonaliseerde beker? 
Of in plaats van een tegel, een bord met een opdruk?

In m’n atelier ontvang ik groepen van maximaal 10 personen(grotere groepen kunnen worden 
verdeeld over een aantal dagen). 

Prijs:
Bij minimaal 8 deelnemers 75 Euro p.p. excl 21% BTW. 
Dit is voor een workshop van 3 uur inclusief de voorbespreking, 
een tegel met je eigen ontwerp erop en koffie/thee met iets lekkers.

Nog wat voordelen op een rijtje:
* Ontspanning, creativiteit en teambuilding gaan samen.
* Afsluiten van het teamuitje met een borrel of een etentje om de hoek van het       
  atelier(bijvoorbeeld bij Mout) behoort tot de mogelijkheden.
* Centraal gelegen in het centrum van Hilversum op loopafstand van het station 
  en genoeg parkeergelegenheid in de buurt.
* Een bijzonder eindresultaat voor thuis of op kantoor.

Meer informatie of een offerte?
Bel of mail mij gerust. 
marijke@moorandme.nl
06 27111244 
                 


