Najaarsprogramma 2018
Warmte en sfeer, is wat we nodig hebben om de donkere dagen, die komen gaan, door te
komen. De komende weken organiseer ik vijf avonden met het thema najaar.
Het aanbod van deze workshop-reeks zal plaats vinden op dinsdag of woensdag avonden van
20.00uur t/m 22.00. Materialen, gebruik van gereedschap, koffie & thee met wat lekkers van
het huis zijn inbegrepen.
Natuurlijk kan je met je eigen vriendinnenclub, familie of collega's van het werk een eigen
avond ofdagdeel samenstellen. Dit natuurlijk in overleg. Voor degene die van de gezellige
georganiseerde avonden van Gallery Groene Tuin houden, hieronder het aanbod.
De onderdelen staan opgesteld in de winkel tot en met 19 september

Hopkrans
Op de valreep een dikke vette Hopkrans van
50 cm doorsnede met alleen maar Hop en
eikenblad. Omdat het Hop seizoen bijna
voorbij is kunnen jullie, deze bestseller, zelf
maken.
Datum: woe. 19 september
Kosten: € 45,-

Meloen-Pot
In mooie grijze pot in de vorm van een
meloen maak je met dadels, hortensia,
clematis, sedum, en andere materialen, een
mooi groot vol arrangement wat lang
houdbaar is.
Datum: din. 25 september
Kosten: € 49,-

Bemost
In een ovale bemoste pot maak je, in groen
tinten, een rustig arrangement. Daarover
spannen we een zijde tak met mos effect. Dit
item is zeer lang houdbaar.
.
Datum: woe. 3 oktober
Kosten: € 45,-

Herfst-Festoen
Eikenblad, sedum, rozenbottels, gips, zijn een
basis voor de festoen in druppel vorm.

Datum: din. 9 oktober
Kosten: € 39,-

Warm-Duo
Twee glazen vazen op een voet, bouw je om
tot windlichten met natuurlijke sfeer. Dit item
doet het goed op je schouw, raamkozijn, diner
tafel.
Datum: woe 17 oktober
Kosten: € 45,-

Aanmelden
Om je aan te melden stuur je een mailtje of bel naar:
info@GalleryGroeneTuin.nl
tel.nr: 06 10939797
Denk er aan er is maar plaats voor een beperkt aantal cursisten!
Rottekade 11a, 2761 EA Zevenhuizen
0180 - 632363
www.GalleryGroeneTuin.nl

