Informatie Kinderfeestjes

Informatie Groepsuitjes

Voor een gezellig en goed georganiseerd kinderfeest moet je bij Athena Keramiek zijn!
Yvonne Berben komt uit het basisonderwijs, dus het werken met kinderen is aan haar wel
toevertrouwd!
Speciaal voor de jarige zal het atelier feestelijk versierd zijn.
Natuurlijk is er wat lekkers te drinken en te snoepen.
De ouder mag het feestje bijwonen, maar dat is geen verplichting.

Geef een "creatieve draai" aan uw groepsuitje!
Familiedag- vriendinnendag – bedrijfsuitje – teambuilding – vrijgezellenparty…
Het kan allemaal!
Athena Keramiek verzorgt een gezellige activiteit met gegarandeerd leuke resultaten en herinneringen!

Athena Keramiek biedt verschillende mogelijkheden:

Groepen t/m 5 personen: Pottenbakken – workshop van 2 uur.

Kinderen vanaf 5 jaar: Handvormen
Gewoon lekker kleien dus!
We kunnen werken rond een thema, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verhaal.
De kinderen werken ongeveer anderhalf uur in het atelier.
Het werkstuk dat ze maken wordt ook beschilderd met gekleurde kleislib.
Workshop-kosten:
Stookkosten:

€76,- voor een groep t/m 5 kinderen.
Voor ieder kind extra: €12,75
€20,- voor max. 3 werkstukken p.p. van max.10x10x10cm.
Alle werkstukken worden 2x gestookt op ca. 1040 graden.
Vóór de tweede stook worden ze door Yvonne voorzien van een
laagje glazuur.

Kinderen vanaf 10 jaar: Draaien op de pottenbakkersschijf
(max. 6 kinderen)

De kinderen werken anderhalf uur in het atelier.
Pottenbakken is een ervaring die niet snel vergeten zal worden.
Denk er wel aan: het is niet gemakkelijk! Pottenbakken is ècht een kunst!
Je moet je instellen op mogelijke mislukkingen. Maar dat kan ook voor
veel plezier zorgen! Met wat hulp van Yvonne lukt het iedereen om een
eigen product te draaien.
Workshop-kosten:
Stookkosten:

€76,- voor een groep t/m 5 kinderen.
€88,75 voor een groep van 6 kinderen.
€20,- voor max. 3 werkstukken p.p.
Alle werkstukken worden 2x gestookt op ca. 1040 graden.
Vóór de tweede stook worden ze door Yvonne voorzien
van een laagje glazuur).

Er zijn diverse mogelijkheden.

Alle deelnemers krijgen de gehele workshop de beschikking over een pottenbakkers-draaischijf. Na een
korte inleiding volgt een ronde met intensieve begeleiding, waarbij iedereen gaat proberen de klei onder
controle te krijgen om er "een potje van te maken". Daarna word je wat meer vrij gelaten en kun je zelf
(met wat hulp) de techniek uitproberen. Je kunt er voor kiezen om de gemaakte potjes te beschilderen
met gekleurd kleislib.
Kosten:
Groepen t/m 5 personen: €120,00 per groep.
Groepen t/m 6 personen: €145,00 per groep.
Kosten zijn inclusief klei, kleislib, stookkosten, koffie/thee.

Groepen t/m 10 personen: Decoreren – workshop van 2 uur.

We werken op kant-en-klare keramiek, die al één keer in de keramiekoven gebakken is rond de 1000
graden. Met diverse soorten glazuren beschilderen we de keramiek. Hierbij kun je naar eigen inzicht
werken. Er zijn ook voorbeelden aanwezig ter inspiratie.
Kosten:
- Groepen t/m 5 personen: € 120,000 per groep excl. keramiek.
- Groepen vanaf 6 personen: €24,00 p.p. excl. keramiek.
Kosten zijn inclusief gebruik van professionele glazuren (voor onderglazuren geldt een
maximum van 20 ml. p.p.), stookkosten, koffie en thee, maar exclusief keramiek
(dat vanaf €5,00 verkrijgba ar is).

Groepen t/m 10 personen: combi decoreren en draaien – 2,5 uur.

We werken volgens de beschrijvingen van beide workshops hierboven.
Per activiteit zijn steeds 5 personen een uur aan het werk. Halverwege wisselen we.
Kosten:
- Groepen t/m 5 personen: €150 ,00 per groep, excl. keramiek.
- Groepen t/m 10 personen €30,00 p.p. excl. keramiek.

Kosten zijn inclusief gebruik van professionele glazuren (voor onderglazuren geldt een
maximum van 20 ml. p.p.), stookkosten, koffie en thee, maar exclusief keramiek
(dat vanaf €5,00 verkrijgbaar is).

Algemene voorwaarden:
Bij het vastleggen van een datum voor een groepsuitje/kinderfeestje wordt een aanbetaling van 25 euro gevraagd.
Binnen 14 dagen na de factuurdatum moet deze aanbetaling binnen zijn, anders kunnen geen rechten ontleend worden aan de vastgelegde datum. De aanbetaling wordt bij annulering niet gerestitueerd.
Voor losse lessen en workshops (o.a. groepsuitjes en kinderfeestjes): bij annulering korter dan twee weken vóór de afgesproken datum wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht.
Een week voor aanvang van de lessenserie/workshop moet het volledige lesgeld voldaan zijn.
Bezoek aan en deelname aan activiteiten, cursussen en workshops van Athena Keramiek geschiedt geheel op eigen risico. Athena Keramiek/Yvonne Berben is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg
van het gebruik van het door Athena Keramiek/Yvonne Berben samengestelde les- en/of instructiemateriaal en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de lessen/activiteiten. De deelnemer/opdrachtgever vrijwaart
Athena Keramiek/Yvonne Berben voor alle aanspraken uit dien hoofde.
Voor de reguliere cursusavonden/workshops is geen voorkennis vereist. De cursist dient kleding te dragen die vies mag worden. Rode klei geeft roestkleurige vlekken die moeilijk of niet te verwijderen zijn.
Gebruik de ter beschikking gestelde handschoenen tijdens het glazuren. Glazuur kan schadelijk zijn voor een ongeboren vrucht.
Voor het gebruik van de onderglazuren geldt een maximum van 20 ml. per persoon.
Alle rechten op gebruik van apparatuur en verbruik van materialen komen van rechtswege te vervallen na de les/workshop.
Tijdens het stoken van de keramiek bestaat een gering risico op breken. Dit risico is minimaal, maar indien het zich voordoet bestaat er geen recht op restitutie van betaalde (of nog te betalen) cursus- workshop- en/of
stookkosten. Het stoken van werkstukken voor losse lessen en workshops (o.a. groepsuitjes en kinderfeestjes) neemt ca. 4 weken in beslag. Werkstukken kunnen na die tijd opgehaald worden.

