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Interesse in een Workshop Glasblazen? Geef je nu op!
Wie wil er deelnemen aan
een workshop Glasblazen?
Deze workshop wordt
gegeven in Leerdam op
zondag 22 juni.
Interessante informatie:
·

7 juni speelt 4Neven en
1Nicht in Cafe De
Meester te Zoeterwoude.

·

3-6 juli Lakenfeesten
en Leiden Culinair in
Leiden.

·

3 juli speelt de Leidse
band Garlic op het
Stadhuisplein in Leiden.

·

6 juli Gouden Pet Festival. In het centrum van
Leiden (rondom de
Hooglandse kerk)
staan op diverse plekken straatmuzikanten
hun kunsten te vertonen.

Inschrijven kan tot 10
juni.
De kosten voor deze
workshop zijn € 32,50 per
persoon.
Uiteraard mag je eigen
creatie mee naar huis
genomen worden.
Over de workshop: Willem
is geen gewone glasblazer, hij is 'GlasEntertainer'
en laat groepen op zeer
humoristische wijze kennis maken met een prachtig ambacht uit de streek
rond Leerdam dat bekend
staat om haar glasindustrie.

Willem tovert echt met
glas. Je zal merken dat
het niet eenvoudig is
maar aan het einde van
de workshop zal er een
prachtig glazen object
ontstaan.
Er kunnen ongeveer 10
personen in 1 uur tijd een
klein kunstwerkje maken.
Wat dat hangt vooral van
je eigen creativiteit af. Na
en tijdens de workshop
kunnen er ook vragen
over glaskunst gesteld
worden. En voor degene
die daar interesse in hebben er kunnen ook glazen
souvenirs gekocht worden.
Meer informatie: mail
naar claudia@c-e-o.nl of
bel 06-30319212

Onderstaand entertainment is te boeken via CEO Evenementen Organisatie
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Het liefst zouden wij u
meteen laten keuren,
smakken en smullen. Voor
wie iets verrukkelijks wil.
Iets dat u niet eerder heeft
geproefd. Simpelweg omdat het nog niet bestond.
Ze zijn zo zalig zacht. Zo
hemels en zo sensueel. Er
zijn bijna geen woorden
voor. Wij noemen ze moesters.
Lees verder: Moesters

Een nieuwe ontwapenende
voorstelling over verloren
liefde, dromen en weer
wakker worden in de werkelijkheid. Een act op stelten waarbij dans, mime en
swingende muziek worden
gecombineerd. Een klein
verhaaltje op grote hoogte!
Lees verder: Je suis ici
Louis

Van elke bijzondere gelegenheid maken deze mannen een waar spektakel! Dit
zal men niet zo snel zal
vergeten!
Uw logo of product wordt
door de Iceman onthuld
met veel kettingzaaggeweld.
Lees verder: Iceman

