La Clé du Bonheur
***
LA CLE DU BONHEUR IS EEN UNIEKE WORKSHOP
OM JOUW LEVENSDIAMANT BRIGHT AND SHINY TE MAKEN.
***

Hoe ziet de workshop eruit?
o
o
o

o
o
o
o

Het wordt en interactieve workshop.
Eerst en vooral verras ik de deelnemers met een verhaal. Het gaat over toveren met
goud, nieuwsgierig zijn, wensen en wat er kan gebeuren op 24 uren tijd …
Van daaruit verleid ik tot tekenen, schilderen, … Dat is een heel bijzonder moment want
daarmee wordt jouw kunstenaar wakker geschud en krijg jij de gouden sleutel tot jouw
geluk in handen!
Dat is een magisch moment!
We voorzien een pauzemoment. Wanneer het weer het toelaat, gaan we naar buiten.
Na de pauze komen jouw podiumbehoeften in beeld!
We sluiten af met een elfje. Altijd leuk!
Jij mag je eigen groepje samenstellen en de locatie kan perfect jouw living, de
vergaderzaal op je werk of de leraarskamer op school zijn. Op die manier krijgt deze
workshop een homeparty look, kan jij gezellig op je eigen plekje blijven en hoef je je niet
te verplaatsen.

Wat kan je verwachten?
o
o

Lachen, rustig keuvelen, puzzelen, bewegen op papier, aha momentjes, misschien wel
een traan, …
Een namiddag of avondje om nooit meer te vergeten!

Voor wie?
o
o
o

Voor wie een home/school/work-party eens helemaal anders wil aanpakken.
Voor wie enkele uurtjes creatieve zijnstijd wil beleven.
Voor wie wil uitdiepen waar hij/zij gelukkig van wordt én nodig heeft.
o Juffen, opvoeders, zorgkundigen, etc. die hun eigen creativiteit willen opschudden.
o Voor groepen die elkaar op een totaal andere manier willen leren kennen.
o Als teambuilding, verlovingsfeestje, vriendenfeestje …

Opbouw
o
o
o
o
o
o
o

Thuiskomen
Toelichting van opbouw.
Vanuit VERHAALTJE laten ontstaan.
Tekenen, schilderen, …
Pauzemoment.
Wie/wat staat er op het podium?
Elfje.

o

Enkel op afspraak.

o

Prijsjes zijn altijd op maat. (€30 per deelnemer kan een richtprijs zijn waarbij 6
deelnemers ideaal is.) Er is daarbij inbegrepen; alle materialen om te tekenen,
schilderen, … ,

Data

Prijskaartje

Betalings- en annuleringsvoorwaarden:
o
o
o

Het volledige bedrag wordt betaald ten laatste een week voor onze afspraak.
Kosteloos annuleren tot 14 dagen voor aanvang.
Inschrijven kan via mail of telefoon.
langmans.greet@telenet.be of greetlangmans@ankher.be of
0032 473 97 04 12

www.ankher.be
Greet Langmans
Integratieve Creatieve Coach
Rouw- en verliesbegeleiding
Loopbaanbegeleiding

