Infoblad Kinderfeestje bij atelier Het Serviesfabriekje

Ieder kind maakt zelf in mijn atelier twee kunstwerkjes van klei. Ten eerste draaien alle kinderen een
potje (vorm naar keuze, bijvoorbeeld een vaasje, beker of bakje) op de draaischijf met mijn hulp.
Daarnaast versieren ze aan tafel een eigen werkje, bijvoorbeeld een tegel, een vaasje of een bord.
Mijn ervaring is dat de tegel maken en versieren het beste past bij kinderen van 6, vaasje versieren bij
kinderen van 7 jaar en ouder en het bord beschilderen vanaf 9 jaar.
Ik zal de gemaakte werkstukken glazuren en bakken waarna ze later opgehaald kunnen worden.
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•
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•
•
•
•

Duur: 1,5-2 uur
Aantal kinderen: maximaal 10
Leeftijd: vanaf 6 tot ca 14 jaar
Een ouder als ‘assistent’ is prettig
Prijs: Minimumprijs is € 100,- (5 kinderen). Vervolgens is het € 12,50 per kind. 7 kinderen is dus
100 + 2x12,50 = €125,Prijs is inclusief wat drinken vooraf of na afloop van het feestje.
Het is mogelijk om het ‘taart/lekkers/cadeautjes-moment voor of na het feestje te doen in het
atelier.
Locatie: atelier Het Serviesfabriekje, Bosstraat 1 ‘achter de brandweer’ Driebergen
Dag van de week: vrijdagmiddag of zaterdag
De werkjes zijn na 3-4 weken klaar en kunnen dan opgehaald worden

Floortje Roetemeijer
Ik ben in 2010 voor mijzelf begonnen met atelier Het Serviesfabriekje.
Daarvoor werkte ik 9 jaar bij Mobach-keramiek, een pottenbakkerij in Utrecht,
als draaier van keramiek. Ik vind het heel leuk om kinderfeestjes te geven,
naast het maken van servies wat mijn hoofdactiviteit is.
Wij hebben twee kinderen: Fien (8) en Rembrandt (3).

Contact
Het Serviesfabriekje
Atelieradres: Bosstraat 1 ‘achter de brandweer’, Driebergen.
LET OP: Er is geen bel, bel als je aan de deur staat 06-42314881 dan doe ik de deur open.
Postadres: Prins Bernhardlaan 54, 3972 AZ Driebergen
0343-769001/06-51694035/06-42314881
floortje@serviesfabriekje.nl
www.serviesfabriekje.nl

