WORKSHOPS PATANGA
Leuke, creatieve, intuïtieve, inspirerende en informatieve workshops/kinderfeestjes!
Workshops die dicht bij jouw belevingswereld liggen. Leeftijd 7 t/m 12 jaar.
Hoe ondersteun je als ouder/verzorger het kind/nieuwetijdskind?
Zijn hart en ziel met elkaar verbonden?
Wat zijn je gevoelens op dit moment?
Wanneer sta jij in je kracht?
Welke boodschap zou jij in het schatkistje stoppen?
Onderstaande workshops zijn ontworpen door Ilse de Boer van stichting Alana.
Duur: 2 uur. De prijs van een workshop: € 25,- per kind. Vier workshops per kind € 85,-.
€ 30,- per volwassene incl. materialen. VOOR DATA KLIK HIER
Tempelhuisje (voor ouder en kind)
Jij/jullie beschilderen elk een kartonnen tempelhuisje. Dit versier je
met edelsteentjes, een Boeddha bedeltje, een gouden kleedje en een
waxinelichtje (op batterijen).

Heilig hart (voor ouder en kind)
Jij/jullie krijgen een regenbooghart en een zielenster waarvan je
een mobile maakt. Deze beschilder je. En jij/jullie maken elk 7
hartkaartjes in regenboogkleuren.

Regenboogboom (voor ouder en kind)
Maak je eigen 3D regenboogboom! In de stam van de boom steek je
blaadjes met woorden die te maken hebben met jouw groei.
In de kruin van de boom schilder je over jouw kwaliteiten en steek je zelf
beschilderde vogeltjes, appels, bloesems en een eekhoorntje.

Geluksamulet (voor ouder en kind)
Je maakt jouw persoonlijke gelukskaartjes, hierop schrijf,
teken of schilder je wat geluk voor jou betekent. Je kaartjes
en je amulet bekrachtig je met jouw beschermengel.
Je bergt de kaartjes in het goudsatijnen buideltje.
Dit is jouw persoonlijke geluksbuidel.

Maanmobile (voor ouder en kind)
Je leert wat de stand van de maan betekent voor de natuur
en je gevoel. Je beschildert elk een maanmobile met
maanschijf en 28 maankaartjes.
Met zilveren satijnen buideltje voor je maankaartjes.

WORKSHOPS PATANGA
Leuke, creatieve, intuïtieve, inspirerende en informatieve workshops/kinderfeestjes!
Workshops die dicht bij jouw belevingswereld liggen. Leeftijd van 7 t/m 12 jaar.
Onderstaande workshops/kinderfeestje worden gegeven door Karin en Nolda.
Duur: 2 uur. De prijs van een workshop: € 10,- per kind incl. materialen.
Vier workshops voor € 35,Dolfijnen
Je schildert dolfijnen. Je leert de helende betekenis van dolfijnen
kennen, de regenboogenergie die ze uitstralen en hun liefde voor de
mensen. Met steentjes beplak jij je schilderij.
Eerst wordt er een verhaal voorgelezen over/van dolfijnen.
Edelsteen slijpen op leisteen
Je krijgt uitleg over een aantal edelstenen die je mag voelen en bekijken.
Er wordt verteld hoe vroeger de edelstenen werden geslepen.
Je krijgt een schatkistje met een oranje Seleniet die je gaat slijpen
totdat het eindresultaat helemaal glad is.
Schatkistje met kristallen
Je leert verschillende soorten kristallen kennen en je mag twee
knuffelstenen mee naar huis nemen in je schatkist.
Je beschildert hiervoor een mooi houten schatkistje.
Beschermengelen
Iedereen heeft minstens twee beschermengelen. Op twee kleine
schilderdoeken maak je een afbeelding van jouw beschermengelen.
Gemengde technieken, veertjes en acrylverf op doek.
De Onderwaterwereld
Op de bodem van de zee zie je de mooiste vormen en kleuren.
Wil je meer weten over Atlantis? Je schildert jouw sprookjeswereld
van de zee. Met glitters, aquatint en plakkaatverf.
Encaustic Art bijenwas tekeningen € 12,50
Wist je dat strijken leuk kan zijn? Het kan echt!
Jij maakt 4 prachtige schilderijen met een strijkijzer en bijenwas.
Die mag je allemaal meenemen naar huis.
Ontspannende workshop met verschillende thema’s o.a.:

Regenboog/Engelen/Kleuren/Jungle/Dolfijnen/Mandala/Chakra’s

We gaan heerlijk ontspannen in combinatie met edelstenen. Je neemt
alle energieën van de steen die je vasthoudt in je op. Je gaat lekker
wegdromen in je eigen fantasie. Tevens een leuke verrassing!

