
 Voor aanvang van elke les ontvang je per e-mail een lesbrief waarin 
de opdracht beschreven staat met de benodigde materialen. 
Wij zorgen voor hulpmiddelen en extra natuurlijk materiaal voor 
speciale technieken. Koffi  e/thee met wat lekkers wordt voor gezorgd. 

Minimale deelname is 10 personen. Vol = vol!

Start september/oktober 2017.
Data scholingsavond nader te bepalen.

Moniek Koopmans, 
erkend bloemsierkunstenaar verzorgt de lessen.

Bloemsierkunst
Heb jij zin in meer vakverdieping?
Meld je nu aan voor 8 scholingsavonden met gastdocenten.

Jij als 
vakexpert

Meld je aan via 

info@fl oraldanceart.nl

of bel eigenaresse Moniek koopmans op 

06 12 53 83 14

Meld je 
nu aan

Locatie:

Citaverde College 

Spoorweg 8

5963 NJ Hegelsom (Horst)

www.citaverde.nl

NIEUW



Avond 5: Rouwwerk

Thema: Voor Jou

Persoonlijk bloemwerk a.d.h.v. een casus.

Een houdbare basis waarin persoonlijke bloemen worden verwerkt. 

Avond 6: Ontdek jezelf met bloemen 

Thema: Jouw type, Jouw bloem

Floral Dance Art heeft samen met Brick-method een workshop 

ontwikkeld waarin je jezelf en je type ontdekt met bloemen. Iedereen 

is anders, maar in die verschillen zitten overeenkomsten in stijl, werk en 

denkwijze. Deze types hebben wij gekoppeld aan de eigenschappen 

van bloemen. 8 types, 8 bloemen. Het ontdekken van je type en je 

talenten is waardevol in je werk en in je leven. Ook is het superleuk om 

je type te herkennen in je bloemstuk en de manier waarop je die maakt. 

Avond 7: Bruidswerk

Thema: Het perfecte Plaatje

Creëer een eigen ondergrond.

Een bijzondere basis die de vormgeving weergeeft. 

Materiaalkeuze passend binnen het thema. 

Avond 8: Bruidswerk

Thema: It’s Me’

Een bruidsboeket met jouw handtekening.

Maak een typisch bruidsboeket wat bij jou past.

Bloemsierkunst
Heb jij zin in meer vakverdieping?
Meld je nu aan voor 8 scholingsavonden met gastdocenten.

Avond 1: Boeketten 

Thema: Indian Summer

Eigen frame maken. 

Een frame als basis voor een creatief boeket.  

Avond 2: Rouwwerk

Thema: Herfst    

Op zoek naar andere vormen. 

Vanuit een traditionele basis een andere compositie & sfeer creëren. 

Avond 3: Vaas creatie

Thema: Wervelwind

Eigen constructie maken.

Een constructie van takken/hout of andere materialen waarin 

het thema herkenbaar is. 

Avond 4: Photoshoot

Thema: Close Up

Vrije vormgeving.

Ieder maakt een eigen creatie binnen een tijdsbestek van 30 minuten. 

Vervolgens leren we tips & tricks over het fotograferen met je mobiel. 

LESAVONDEN 
19:30 uur tot 22:00 uur 
De totale kosten voor deze avonden zijn € 575,00 excl. BTW (Belasting aftrekbaar).

"Ontwikkel  nog 
   meer   jouw eigen stijl"

Hoe sterk sta jij in je vak? Een serie van 8 (avond) trainingen bieden 
jou de kans om nog meer uit jezelf te halen. Inspirerende lessen door 
diverse docenten waarin nieuwe vaktechnieken naar voren komen. 
De opdrachten zijn gebaseerd op diverse frisse thema’s. Daarnaast 
besteden we aandacht aan jouw persoonlijke ontwikkeling.


