Live workshops zijn volgeboekt, maar online inschrijven kan nog!
De "live" versies van de Superleuke Kerstworkshop die we op 31 oktober en 1 november
in Hotel Villa Flora in Hillegom geven zijn inmiddels volgeboekt. Maar niet getreurd,
het is tot 30 september 2020 nog mogelijk om je in te schrijven voor de online versie
van deze superleuke workshop.

Voor wie bestemd?
Voor iedereen: jong, oud, beginner of gevorderd en je hoeft echt niet creatief te zijn!
Alles is al bedacht en voorgesneden. Je kunt alle voorbeelden gewoon namaken, maar je
kunt er natuurlijk ook je eigen twist aan geven.

Wat gaan we doen?
We maken kaarten, cadeauverpakkingen, labels en nog veel meer leuks dat je
kunt gebruiken voor de komende feestdagen.

Wat krijg je?
Je ontvangt van ons een goed gevuld pakket met materialen. Daarnaast ontvang je op
de ochtend van 31 oktober een link naar alle instructie video's van de projecten op
YouTube. Zo ben je in de gelegenheid om alle projecten rustig op je gemak te maken
met de materialen uit het pakket. En wanneer je de smaak te pakken hebt kun je ze met
eigen materialen ook nog namaken.

Nieuw dit jaar - een online versie
Dit jaar verzorgen we ook een online versie van de Superleuke Kerstworkshop zodat
iedereen in de gelegenheid is om deel te nemen. Uiteraard maak je dan ook alle
projecten die in Villa Flora worden gemaakt. Je moet alleen zelf voor stempels en inkt
zorgen - die kunnen we helaas niet meesturen. In de ontwerpen houden we er rekening
mee dat je eigen stempels gebruikt
De online workshop bestaat uit het volgende:
Je ontvangt van ons uiterlijk 31 oktober via PostNL Track & Trace een goed gevuld
pakket met materialen.
Je krijgt op de ochtend van 31 oktober een link naar alle instructie video's van de
projecten op YouTube gemaild.

Kosten en betalen
De kosten voor de online workshop bedragen € 42,50 per persoon. Je kunt je
aanmelden door het bedrag van € 42,50 over te maken op:
NL07 KNAB 0255 6037 03 tnv ALotteWork in Rotterdam
onder vermelding van:
Kerstworkshop-online
je email adres (sommige banken kennen het @-teken niet, dan typ je AT)
Bestel je ook voor je zus, moeder, dochter of vriendin? Dan kun je het totaal bedrag in
één keer overmaken.

Uiterlijke inschrijfdatum online: 30 september 2020
Omdat we de materialen moeten inkopen en alles voor moeten snijden is de uiterlijke
inschrijfdatum voor de online workshop 30 september 2020.

Heb je nog vragen?
Is je na het lezen van deze informatie iets nog niet helemaal duidelijk, neem dan
contact met ons op via lotte@alottestampingfun.nl en we zullen je vragen zo snel
mogelijk beantwoorden.
Wij hebben er superveel zin in en hopen je via de online video's bij de Kerstworkshop
te mogen begroeten!

Lieve groetjes van

