KARIKATUUR TEKENEN STREETGOLF

Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 6 uur en 30 minuten
Locatie: Den Bosch en Nijmegen

PROGRAMMA
Vereeuwig elkaar op een bijzondere manier voordat je gaat golfen in de binnenstad van Den Bosch of
Nijmegen.

12.00 – 14.00 Karikatuurworkshop
Deze workshop is een leuke, creatieve én leerzame activiteit waarvoor géén tekenervaring nodig is. Er wordt
gewerkt met een zeer goede kwaliteit materiaal en A3-papier.
De workshop begint in snel tempo met een stukje geschiedenis. Ook bespreekt de tekenaar materiaal,
kleurgebruik, basisbegrippen, verschillende stijlen en tips en trucs, zodat je daarna zelf aan de slag kunt. Alles
wordt aan de hand van voorbeelden op groot formaat uitgelegd. Gedurende de workshop krijg je verschillende
opdrachten, waarbij de tekenaar rondloopt om aanwijzingen te geven.
Uiteraard vergeet je niet om elkaar grondig te bestuderen én te vereeuwigen.
“Die neus!” … “Zie je die oren?!” …

14.00 – 15.00 Consumptie
Met een drankje kun je bijkomen van deze creatieve activiteit voordat de golfwedstrijd begint.

15.00 – 17.30 Streetgolf
Kun je er weer tegenaan? Tijd voor een potje golf in de binnenstad van Den Bosch of Nijmegen. Per groepje
krijgen jullie een bolderkar mee. Hierin zit alles wat je nodig hebt voor een succesvolle golfwedstrijd in de stad:
een routekaart, golfclub, golfballen en alle benodigdheden om een hole te kunnen maken. De route komt langs
de mooiste plekjes van de stad. Uiteraard krijg je ook een scorekaart mee.
Daag elkaar uit, want het winnende team wordt beloond met een lekkere fles champagne!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Professionele begeleiding
Karikatuur tekening
Consumptie
Streetgolf met gave route door de stad naar keuze
Bolderkar met alle benodigdheden voor streetgolf
Flesje drinken voor onderweg
Champagne voor het winnende team

BIJZONDERHEDEN
Aansluitend op de workshop kan een groepskarikatuur gemaakt worden (max. 15 personen, ca. 45 minuten,
meerkosten € 50,-)

PRIJZEN
De prijzen worden niet weergeven omdat je op de website nog geen locatie
geselecteerd had. Ga naar www.doenederland.nl/uitjes/-5613-karikatuur-tekenenstreetgolf/ en selecteer een locatie om de prijzen te zien.

